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3º ENCOVISAS: INsCRIÇÕES COM DESCONTO TERMINAM NESTA SEXTA

A

próxima sexta-feira (4) é o prazo final para
quem pretende fazer inscrições com desconto ao 3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que acontece em São Paulo no
próximo dia 7 de agosto. Os valores são:
Associados à ANR
Não associados à ANR
Até 4 de julho: R$ 260
Até 4 de julho: R$ 390
Após 4 de julho: R$ 340 Após 4 de julho: R$ 510

A quarta e a quinta inscrição têm 5% de desconto. A partir da sexta inscrição, o desconto
é de 10%. O 3º Encovisas será realizado das
8h às 18h no Conselho Regional de Química
de São Paulo, localizado na Rua Oscar Freire,
2.039, em Pinheiros.
Para inscrições e mais informações sobre o encontro, clique aqui.

CONVENÇÃO COLETIVA, NOVAS LEIS ESTADUAIS E ENCOVISAS FORAM
TEMAS DA 3ª PLENÁRIA DA ANR

A

O primeiro tema foi a suspensão do aumento de impostos sobre bebidas, conquistada
após reunião de representantes do setor - entre
eles o presidente da ANR, Cristiano Melles - com
o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo Alberto, nesta semana deve haver nova rodada de negociação sobre o assunto, em Brasília.
Na sequência, convenção coletiva do Sindifast, reajuste do Sindhoesp, impressão de
pré-conta, informação ao consumidor dos tributos pagos pelo restaurante e a lei sobre adicional de periculosidade para motoboys (veja
nota abaixo).
Também foi esclarecido aos associados que eles
podem exibir os jogos do Mundial em seus estabelecimentos, desde que a exibição não esteja
associada a alguma forma de cobrança extra ou
promoção. Nesses casos, é preciso autorização –
paga – da Rede Globo.
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ANR realizou na última quarta-feira
(25) a 3ª Reunião Plenária de
2014, em que foram apresentados, discutidos e esclarecidos diversos temas
com os associados presentes. A pauta
foi extensa, e o encontro foi conduzido
pelo advogado Carlos Augusto Dias, do
escritório Dias e Pamplona, que representa juridicamente a ANR, e por Alberto Lyra, diretor executivo da associação.

O advogado da ANR mencionou duas leis estaduais recentes. Em São Paulo, a que obriga bares
e restaurantes a afixarem cartaz com os dizeres
“Se beber, não dirija”. E, no Rio de Janeiro, a que
proíbe os estabelecimentos de servirem qualquer produto sem a prévia solicitação do cliente, inclusive o couvert. Alguns detalhamentos
sobre o 3º Encovisas foram abordados no encontro. Alberto também informou que um modelo de Código de Conduta foi elaborado pelo
escritório Dias e Pamplona para servir de base
aos associados que pretendem ter um em suas
empresas. O arquivo estará disponível no site da
ANR ainda nesta semana.
Prospecção de novas operadoras de planos médicos, apresentação de novos associados (Agnelo, Nakka, Oásis Urban Scape e SuperBAC) e a
informação da mudança de sede da ANR foram
os últimos temas da reunião.

BENEFÍCIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ESTARÃO
NO GT-RH DO DIA 3

N

esta quinta-feira (3) acontece na sede da
ANR, em São Paulo, a 6ª Reunião do GT-RH
de 2014. Na pauta da Coordenação estão os seguintes temas:

- Km sobre deslocamento / combustível
- Vale Transporte ou Ajuda de Custo
- Vale Refeição, Cesta Básica, Vale Alimentação
- Celular, Notebook

• E-Social

Além desses, outros assuntos poderão ser
apresentados pelos participantes. A reunião
está marcada para as 15h30 na Rua Cônego
Eugênio Leite, 513, conjunto 11, em Pinheiros.
A presença deve ser confirmada pelo endereço
comunicacao@anrbrasil.org.br.

• O impacto em termos de obrigações trabalhistas para a empresa ao conceder para o
funcionário os seguintes benefícios:
- Vestimenta

MOTOBOYS GANHAM DIREITO A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
DE 30% NO SALÁRIO

O

escritório Dias e Pamplona, que representa juridicamente a ANR, informa que no
último dia 18 de junho foi sancionada a Lei 12.997/2014, que acrescentou ao
artigo 193 da CLT as atividades de trabalhador em motocicleta, proporcionando
aos profissionais desse setor o direito ao adicional de periculosidade de
30% sobre o salário. A lei entrou em vigor no mesmo dia da publicação. Abaixo, a íntegra da Lei 12.997/2014:
Art. 1º - O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 193 ...
§ 4o São também consideradas perigosas as atividades
de trabalhador em motocicleta.” (NR).

SERVIDORES PÚBLICOS TÊM CÓDIGO DE ÉTICA HÁ 24 ANOS
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presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, manter conduta compatível com a moralidade pública e ser assíduo e
pontual ao serviço, entre outros deveres.

E

m abril de 1990, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, sancionou a
lei 8.027/90, que definiu normas de conduta dos
servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas do Brasil.
Pelo Código de Ética assinado por Collor, o
servidor federal tem de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, atender com

Entre os motivos que podem levar o servidor
federal a ser demitido estão permitir que terceiros tirem proveito de informação, prestígio
ou influência obtidos em função do cargo para
tirar proveito pessoal, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou
atividades particulares e aceitar propinas ou
presentes em razão de suas atribuições.
A lei informa ainda que o servidor público tem
direito a ampla defesa em processo administrativo disciplinar. A falta sujeita à pena de demissão ou à pena de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade prescreve em cinco anos.

APPLEBEE’S: NOME VEM DE CONFRATERNIZAÇÃO AMERICANA
elas chamavam de “bee”. Em uma “apple bee”,
as pessoas ajudavam a descascar, tirar sementes e cortar as maçãs das famílias vizinhas. Uma
confraternização.

T

odo mundo sabe o que significa “apple”, que
é maçã. “Bee” também é fácil de traduzir: abelha. “Applebee” deve ser, então, algo como “abelha de maçã”? Nada disso, na verdade a tradução
não pode ser literal (ao pé da letra), trata-se de
uma expressão que quer dizer outra coisa.
Ela vem dos Estados Unidos, onde famílias costumavam se ajudar numa grande reunião que

Depois de terminado o trabalho, vinha a hora de
comer, beber e dançar. Daí a origem do nome
Applebee’s, uma rede de restaurantes fundada
em 1980 nos Estados Unidos com a proposta de
ser um lugar onde os amigos se encontram para
comer, conversar e se divertir.
A Applebees’s está presente em 17 países. Chegou ao Brasil há dez anos, primeiro em São Paulo e depois aos estados do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul. Hoje a rede tem 13
unidades no país.
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