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ANR OBTÉM NA Justiça suspensÃO de lei que prevê desconto
em restaurantes a pessoas que reduziram o estômago
A ANR obteve na Justiça de São Paulo a
suspensão de uma lei municipal em Campinas (SP) que obrigava os restaurantes
da cidade a fornecerem meia porção, ou
a concederem desconto de 50% no preço
das refeições sobre o valor cobrado pelo
sistema de “rodízio”, às pessoas que tenham sido submetidas a cirurgia bariátrica
ou a qualquer outra forma de intervenção
para redução do estômago.
Por entender que a Lei nº 14.524, de 6
de dezembro de 2012, é inconstitucional,
a ANR ajuizou ação direta de inconstitucio-

nalidade (Adin) no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O desembargador relator
considerou relevantes os argumentos apresentados pela ANR e suspendeu os efeitos
da lei até o julgamento do mérito da ação.
A decisão é do último dia 18 de novembro.
Dessa forma, por enquanto, nenhum restaurante de Campinas está obrigado a
cumprir a referida lei. Também está proibida a aplicação de qualquer multa por parte
da prefeitura contra estabelecimentos que
não cumprirem a lei municipal suspensa
pelo TJ-SP.

Vagas para workshop SPED Fiscal estão esgotadas
As vagas para o workshop SPED Fiscal - Preparando para
Mudanças, promovido pelo GT-Tributário, que acontece
nesta terça-feira (26), às 14h, na sede da associação, já estão esgotadas.
A rápida procura por uma vaga demonstra que proprietários
e funcionários das áreas financeiras, tributárias e de auditoria de restaurantes, bares e redes de alimentação estão atentos às mudanças do Sistema Público de Escrituração Digital
Fiscal, que irá garantir a padronização e compartilhamento
das informações contábeis e fiscais das empresas entre os
órgãos fiscalizadores.
O workshop será conduzido por Luciano Silva (foto), diretor da SPL Fiscal, especializado em gestão
de equipes de BPO Fiscal e projetos de implantação de sistemas fiscais (SPED e NF-e). Silva tem 20
anos de experiência na área de tecnologia da informação, com foco em gestão estratégica. Ele foi
auditor do Unibanco e da KPMG.
Após o término do workshop, o GT-Tributário tratará de ST - Substituição Tributária do ICMS no
Estado de São Paulo, das 15h30 às 17h. Tema que desperta bastante interesse entre os associados
da ANR, a Substituição Tributária é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em
relação às operações ou prestações de serviços pode ser atribuída a outro contribuinte.

GT-TEC prepara novos
workshops para 2014

Rotulagem, Doenças Transmitidas por Alimentos
(DTA), Interpretação de Laudos e Inmetro são os
novos temas de workshops programados pelo
GT-Técnico da ANR para 2014. Além desses, os
cursos de Boas Práticas e de Estoquistas, que já
são sucessos na ANR, também devem receber novas edições no ano que vem. Em 2013, já foram
contabilizados mais de dez workshops ministrados pela consultora técnica e coordenadora do
GT-TEC da ANR, Eliana Alvarenga.

ANR oferece cursos
de Primeiros Socorros
in company
A ANR oferece aos associados o curso de Primeiros Socorros in company. O objetivo é capacitar os funcionários para prestarem os socorros
iniciais a clientes e demais colaboradores em
casos de mal súbito, engasgos, paradas respiratórias, entre outras situações. O coordenador é
Sidney Tavares, consultor de emergências e instrutor de primeiros socorros e resgate da Cruz
Vermelha Brasileira.
O valor é de R$ 1.900 para turmas de até 20
pessoas. A ANR é pioneira e única a oferecer o
treinamento voltado para profissionais de bares e restaurantes.
Aos interessados pelo curso de Primeiros Socorros in company basta entrar em contato
com a associação para realizar o agendamento. Outras informações podem ser obtidas
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

O Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, o
ENCOVISAS, organizado pelo grupo, chegará à
terceira edição em 2014. A previsão é de que o
evento aconteça em agosto e discuta, entre outros temas, os resultados da categorização de
restaurantes para a Copa do Mundo. Nos últimos
dois anos, o encontro reuniu mais de 200 pessoas.
A programação para 2014 foi discutida e organizada
no último encontro do GT, dia 12 de novembro. A próxima reunião está marcada para 3 de dezembro. Para
mais informações sobre o GT-Técnico, entre em contato pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.
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