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Na tarde desta terça-feira (10) 
será realizado o 5º encontro do 

GT-Tec de 2014. Na pauta:

• Apresentação do projeto “Aplicação 
da Lei Nacional de Resíduos Sólidos”, 
por Angelita Silva, da Casa de Carnes 
Rodeio

• Elaboração de material relaciona-
do à Categorização de Restaurantes 
para apresentação no 3º Encovisas

A reunião está marcada para começar às 14h, na sede da ANR (Rua Cônego Eugênio Leite, 513, 
conjunto 11, Pinheiros), em São Paulo. Interessados devem se inscrever pelo telefone 3083-1931 
ou pelo e-mail comunicação@anrbrasil.org.br.

A Câmara Municipal de São Paulo promulgou 
no último sábado (7) a lei 16.009/2014, alte-

rando a Lei Municipal nº 15.996/14, que decre-
tava feriado nesta quinta-feira (12) em razão da 
abertura da Copa do Mundo na cidade – com 

exceção de algumas atividades e estabeleci-
mentos, entre eles restaurantes e similares. 

Mas a lei promulgada no último sábado alte-
rou a redação do parágrafo 2º para determinar 
o funcionamento durante o feriado apenas dos 
serviços considerados essenciais por lei. Assim, 
para os restaurantes localizados no Município 
de São Paulo, o dia 12 de junho de 2014 deverá 
ser considerado feriado, sem exceções.

A presente mudança é válida apenas para o 
Município de São Paulo, devendo ser lembrado 
que até o presente momento não foi decretado 
feriado em São Paulo nos demais dias de jogos 
da Seleção Brasileira. Clique aqui para ler mais 
sobre as leis. 

No último dia 3, a 
ANR enviou por 

e-mail a todos os asso-
ciados uma mensagem 
assinada pelo presi-
dente da entidade, 
Cristiano Melles, con-
vidando-os a partici-
parem do 3º Encovisas, 
que acontece no próxi-
mo dia 7 de agosto, em São Paulo. O presiden-
te destaca a importância do encontro, que vai 
reunir gestores e responsáveis técnicos de res-
taurantes e redes de alimentação com as auto-
ridades fiscalizadoras do setor de todo o Brasil.

Na mensagem aos associados, Melles menciona 
alguns dos temas que serão tratados pelos con-
vidados, da categorização de restaurantes à visão 
de órgãos reguladores acerca da nova legislação 
sobre comida de rua, passando pelos desafios 
que as empresas do setor têm de enfrentar ao tra-
tar reclamações de DTAs e terão para se adaptar 
à nova legislação sobre resíduos sólidos. O presi-
dente informa que os associados podem inscre-

ver seus profissionais técnicos e que a ANR está 
reservando uma vaga por empresa até o próximo 
dia 20 de junho, além de permitir o parcelamento 
da inscrição para os inscritos até tal data. 

 O 3º Encovisas já conta, entre outros, com os pa-
trocínios do McDonald’s, Outback, Grupo Trigo, 
Testo do Brasil, Nestlé, Si Señor, BFFC, The Fifties, 
Superbac, Éricon e Habib’s. As empresas que de-
sejarem mais informações sobre o seu patrocínio 
podem contatar a secretaria da ANR pelos telefo-
nes 3083-1931 e 3082-2751. 

As inscrições para o evento estão abertas e po-
dem ser feitas no site da ANR, onde está a progra-
mação detalhada do encontro.

O governo adiou para 2015 a aplicação das 
penalidades previstas para os estabeleci-

mentos comerciais que descumprirem a nova 
obrigação de informar ao consumidor o peso 
dos tributos nos preços de produtos e serviços 
– inclusive de alimentação fora de casa. As san-
ções, que entrariam em vigor nesta segunda-

-feira (9), já haviam sido adiadas uma vez, em 
2013.  A partir de agora, até o final de dezem-
bro, a fiscalização terá apenas o papel de orien-
tar os estabelecimentos, sem aplicar qualquer 
uma das sanções previstas na lei, entre elas, 
multas e apreensões. Para mais informações 
sobre a lei, clique aqui. 

Além de Lisboa e Coimbra, a cidade do Por-
to é uma das mais conhecidas de Portugal, 

famosa pelo vinho licoroso que produz. Nessa 
cidade há um bairro situado às margens do rio 
Douro chamado Trindade, repleto de tradição, 
cultura, história, gastronomia e vinhos, além 
da hospitalidade e da alegria da sua gente.

É com esse mesmo espírito que há sete anos 
foi instalado o primeiro restaurante Trindade 

de São Paulo, no Itaim. O ambiente é 
descontraído, e o destaque da decora-
ção é o painel em lona de caminhão do 
artista Eduardo Kobra, que retrata a ci-
dade do Porto.

Em 2011 foi aberto o Trindade de Al-
phaville, onde há uma tela de 9 metros 
pintada em lona reciclada que retrata a 
cidade de Lisboa e também o bairro de 
Trindade. A especialidade do restauran-
te não poderia deixar de ser o bacalhau, 
em versões tradicionais portuguesas e 

outras com toques contemporâneos.

O Trindade do Itaim funciona de segunda a 
quinta das 12h às 15h e das 19h à 1h; sexta e 
sábado, das 12h às 2h, e, aos domingos, das 
12h às 18h, incluindo feriados. Já o Trindade 
de Alphaville abre de segunda a domingo a 
partir das 11h30 até o último cliente, incluin-
do feriados.

GOVERNO ADIA PARA 2015 MULTA POR NOTA SEM TRIBUTOS

ENCOVISAS E RESÍDUOS SÓLIDOS ESTÃO NO 5º GT-TEC NESTA TERÇA 
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BAIRRO TRADICIONAL DO PORTO DÁ NOME A
 RESTAURANTE EM SÃO PAULO

FERIADO DE QUINTA VALE TAMBÉM PARA RESTAURANTES E SIMILARES

3º ENCOVISAS: PARTICIPE DO ENCONTRO QUE REUNIRÁ
 GESTORES DE TODO O BRASIL EM SP


