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SÃO PAULO REGULAMENTA REGRAS PARA COMIDA DE RUA
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Antes, apenas a venda de cachorro-quente e pastel era permitida.
Com o Decreto 55.085, que regulamentou a Lei 15.497/2013,
qualquer alimento poderá ser
legalmente comercializado em
veículos automotores, carrinhos
e barracas desmontáveis. Não há
restrição para o tipo de comida
que será vendida, apenas bebidas
alcoólicas não serão permitidas
- exceto durante a realização de
eventos organizados por pessoa
jurídica de direito privado.

D

esde a última quarta-feira (7), a cidade
de São Paulo já tem regras definidas para
quem quer vender comida na rua. A partir de
agora, somente pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais vão poder montar
uma barraca, um tabuleiro ou estacionar um
veículo (food truck) para comercializar alimentos nas vias da cidade.

Comida de rua é um dos temas que serão tratados no 3º Encovisas (Encontro Nacional de
Vigilâncias Sanitárias), que neste ano acontecerá no dia 7 de agosto, em São Paulo. Para
mais informações sobre o decreto que regulamentou a venda de comida na rua, acessar o
Informativo ANR 13/2014.

PRESIDENTE DA ANR DIZ QUE GOVERNO NÃO DEVE MAIS
RECORRER À CRIATIVIDADE CONTÁBIL

O

“O governo precisa restabelecer a confiança
nas informações econômicas oficiais, não recorrendo mais à criatividade contábil”, disse
Melles. Para ele, entre as prioridades do novo
governo devem estar também o superávit fiscal primário de 3% e a reforma previdenciária.
O presidente da ANR fez coro com os demais
entrevistados sobre a necessidade de um Estado mais eficiente e enxuto. Sua opinião é
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jornal Valor Econômico publicou reportagem no último dia 2 de maio mostrando
que os empresários esperam um novo governo
com agenda focada na produtividade. Vinte executivos de diversos setores foram ouvidos, entre
eles o presidente da ANR, Cristiano Melles (foto).

compartilhada por nomes como Abílio Diniz
(BRF), Jorge Gerdau Johannpeter (Grupo Gerdau), Fabio Barbosa (Abril), Fábio Hering (Hering) e Hélio Rotenberg (Positivo Informática),
entre outros.

GT-RH: REFUGIADOS HAITIANOS SÃO UM DOS
PRINCIPAIS ASSUNTOS DE REUNIÃO
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“Foi muito proveitoso, houve vários questionamentos, mas a maior dúvida das pessoas
foi em relação aos imigrantes haitianos que
estão chegando a São Paulo”, disse Renata.
“Muitos querem saber se eles podem ser contratados.”

erca de 40 pessoas participaram na tarde
da última quinta-feira (8) da quarta reunião do GT-RH, realizada no restaurante Pizza
Hut da Rua dos Pinheiros, em São Paulo. A
contratação de estrangeiros foi um dos principais assuntos tratados no encontro.

Renata respondeu que sim, desde que estejam com os documentos em ordem: autorização para residência no Brasil (emitida pelo
Conselho Nacional de Imigração),carteira de
identidade de estrangeiro (emitido pela Polícia Federal) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (emitida pelas representações
do Ministério do Trabalho).

Para esclarecer as dúvidas dos associados sobre processos admissionais e remuneração, a
ANR convidou o escritório EY Human Capital,
que compareceu representado pela gerente
de Imigrações, Renata Porto, e Philipe Caetano, gerente de Impostos.

“Acredito que participar de eventos como
este organizado pela ANR é muito bom porque há uma troca em que os dois lados saem
ganhando. Desta vez, nós aprendemos um
pouco de como funciona o setor de bares e restaurantes”, afirmou Renata.

C

3º ENCOVISAS JÁ TEM 9 PATROCÍNIOS
E 5 APOIOS INSTITUCIONAIS
Paulo), da Abea (Associação Brasileira
de Engenheiros de Alimentos), da FBHA
(Federação Brasileira de Hospedagem e
Alimentação) e da ARBL (Associação de
Restaurantes da Boa Lembrança).

O

3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que acontece no próximo dia 7 de agosto em São Paulo, tem neste
ano nove patrocinadores já confirmados: Bob’s,
Éricon, Grupo Trigo, Habib’s, McDonald’s, Nestlé,
Outback, Testo e The Fifties.
O evento terá ainda apoio institucional da CNTur
(Confederação Nacional do Turismo), do Sinesp
(Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São

Pelo programa preliminar, os temas que serão
abordados nos painéis são: “Categorização de
Restaurantes”, “Gerenciamento de Resíduos
Sólidos”, “Como Tratar Reclamações de DTAs
(doenças transmitidas por alimentos)” e “Comida de Rua: Segurança Alimentar e Critérios
de Fiscalização Sanitária”. O 3º Encovisas será
realizado na sede do CRQ –SP (Conselho Regional de Química de São Paulo), localizado à
Rua Oscar Freire, 2.039.

GOVERNO VAI MANTER ATUAIS DESONERAÇÕES DA FOLHA,
MAS NÃO CRIARÁ NOVAS

A

“Isto é importante para a manutenção do emprego. Mas para novos setores, no momento,
acredito ser difícil”, disse Afif. Segundo ele, a
dificuldade no momento deve-se ao fato de o
governo não ter espaço fiscal para perder arrecadação. “O equilíbrio orçamentário deve ser
mantido a ferro e fogo.” Adotada em 2013 e válida até o fim de 2014, a redução de impostos
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presidente Dilma Rousseff encontrou-se na
última quinta-feira (8) com empresários do
setor de varejo, em São Paulo. Um dos temas
tratados na conversa foi a desoneração da folha
de pagamento. Segundo o ministro da Micro e
Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos,
Dilma teria dito aos empresários que as atuais
desonerações de folha serão mantidas, mas que
não há espaço para novas.

cobrados dos empregadores sobre salários dos
trabalhadores alcança hoje 42 setores. O benefício se dá pela substituição de uma contribuição
de 20% sobre a folha de pagamento das empresas, feita ao INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social), pela cobrança de uma taxa que varia entre 1% e 2% do faturamento.

4º GT-COM: PESQUISADOR DO DATA POPULAR ESTARÁ
NA ANR NESTA QUINTA

O

4º GT-CoM da ANR terá como convidado
nesta quinta-feira Marcio Falcão, do Data Popular, principal referência do país em pesquisa e
estudo das populações de média e baixa renda. O
tema é “O Novo Consumidor Brasileiro”.
Graduado em Ciências Econômicas pela Faap
(Fundação Armando Álvares Penteado), com
mestrado em Economia Política pela PUC-SP,
Falcão tem experiência de 10 anos nas áreas
financeira, de consultoria e de pesquisa de

mercado. Atualmente é gerente de novos negócios do Data Popular, coordenando projetos de importantes clientes dos mais diversos
segmentos econômicos.
O 4º GT-CoM com Marcio Falcão será das 10h
às 11h30, na sede da ANR, em São Paulo (Rua
Cônego Eugênio Leite, 513, cj 11, Pinheiros).
Inscrições e mais informações pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.com.br ou pelo telefone
(11) 3083-1931.

PARA MELLES, GOVERNO NÃO RECUARÁ DO
AUMENTO DE IMPOSTOS SOBRE BEBIDAS
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ANR, Cristiano Melles, ao jornal Valor Econômico
da última sexta-feira (9). Melles refere-se à nova
tabela de referência de preços para pagamento
de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),
PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) sobre bebidas e refrigerantes, que entra em
vigor no próximo dia 1º de junho e poderá causar
aumento de até 12% no preço final dos produtos.

“A

cho difícil o governo, que ainda não resolveu seus problemas de gastos correntes e
ampliou verba para o Bolsa Família e reajustou a
tabela do IR, voltar atrás”, disse o presidente da

A

Segundo a reportagem, com a nova tabela os impostos subiram 400% para a cerveja Caracu; 36%
para Brahma e Skol; 23% para o Guaraná; e 18%
para a Coca-Cola.

ANR REALIZA WORKSHOP SOBRE GESTÃO
DE QUALIDADE EM RESTAURANTES

Ministrado pela consultora Flávia Campana
Omori, especialista em gestão do conhecimento, o workshop é dirigido a proprietários,
gestores administrativos, estratégicos e operacionais de restaurantes, bares ou lanchonetes. A
carga horária é de 8 horas (das 9h às 12h e das
13h às 17h). O valor da inscrição é de R$ 350 para
associados e de R$ 480 para não associados. O
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ANR irá realizar no próximo dia 20 de
maio o workshop “Gestão de Qualidade
em Restaurantes”. O objetivo é desenvolver
os diversos aspectos de Gestão da Qualidade através da discussão de conceitos e exercícios práticos, permitindo aos participantes
o desenvolvimento do pensamento estratégico aplicável ao seu negócio, permitindo
um melhor planejamento, gestão e controle
dos seus processos e resultados.

valor inclui CD com palestra de apresentação e
certificado de participação.
Inscrições e mais informações pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 30831931. As vagas são limitadas.
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