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PARCELAMENTO ESPECIAL DO REFIS DA CRISE É REABERTO

A

pós mudanças previstas na Medida Provisória 651, a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) e a
Receita Federal publicaram na última
terça (15) portaria que regulamenta a
reabertura do parcelamento especial
batizado de Refis da Crise.
A publicação, feita no Diário Oficial da União, permite a parcela de
débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013. Para isso, será exigida
uma entrada de 5% do valor total
para débitos de até R$ 1 milhão; de
10% para dívidas entre R$ 1 milhão
e R$ 10 milhões; de 15% para parcelamentos de valores acima de R$ 10 milhões
até R$ 20 milhões; e de 20% para débitos superiores a R$ 20 milhões.
O valor dessa antecipação poderá ser quitado
em até cinco prestações, sendo que a primeira
deverá ser recolhida até 25 de agosto de 2014,
prazo final de adesão ao parcelamento. O restante do débito poderá ser liquidado em até 180
vezes, com redução de multas e juros.

O contribuinte que já está participando do parcelamento anterior, instituído em 2009, poderá
optar por esse novo Refis, manter o anterior ou
desistir do antigo. Com isso, os débitos que já
foram parcelados no âmbito da Lei 11.941/2009
poderão ser incluídos nesse novo parcelamento.
A regulamentação do Refis estará entre os temas
a serem abordados na próxima plenária da ANR,
que ocorre nesta terça-feira, 22 de julho.

FOOD TRUCKS QUEREM LIBERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

U

m dos atrativos da paisagem carioca, a comida de rua já faz parte do clima da cidade.
Mas o cardápio urbano está prestes a ganhar um
toque mais profissional. No rastro do recente sucesso em São Paulo, o Rio de Janeiro quer levar
às ruas os chamados food trucks, caminhões, furgões, trailers e vans que
preparam e oferecem
comida de qualidade
com um toque gourmet
a céu aberto.
O município pleiteia
junto à Câmara, a legalização e a organização
do comércio de alimentos em vias públicas,
por meio do projeto
de Lei 808/2014. Elaborado pelo vereador
Marcelo Queiroz (PP),
foi debatido e aprovado com representantes do Sindicato de Hotéis,
Bares e Restaurantes (SindRio). O texto é uma
adaptação da norma paulistana, que entrou em
vigor em maio deste ano. Uma das diferenças é
que, em solo carioca, será vetada a permissão

de mais uma concessão à mesma pessoa jurídica para evitar a formação de redes itinerantes.
Se aprovada, a previsão é que a lei passe a vigorar em janeiro de 2015. Locais como a Lagoa
Rodrigo de Freitas, Aterro do Flamengo e a
Praça Paris são alguns
dos possíveis pontos
onde serão estabelecidas vagas específicas para os caminhões
pilotados por chefs.
Também há a intenção
de usar a Zona Portuária como estacionamento fixo e sede de
um food park oficial.
Para a ANR a aprovação da lei no Rio de
Janeiro, assim como
foi em São Paulo, é
mais uma frente de negócios, de serviços e de
geração de empregos na cidade. No entanto,
a entidade ressalta a importância de que esse
comércio atenda às mesmas normas trabalhistas e fiscais de bares e restaurantes.

PLENÁRIA VAI ABORDAR PROJETO DE LEI DE VENDA CASADA
E PRORROGAÇÃO DO PEP

N

as últimas semanas, diversas pautas relacionadas ao setor de alimentação fora do
lar estiveram em destaque na mídia. A principal
delas foi o projeto de Lei que proíbe a venda casada de brinquedos e refeições no município de
São Paulo. O tema de grande interesse da área
será um dos pontos abordados durante a quarta reunião plenária de 2014 da ANR, marcada
para esta terça-feira (22).
Além deste, o encontro pretende debater a reabertura do Refis, a prorrogação do PEP (parcela-

mento de ICMS), a acessibilidade em restaurantes
e o Pis/Cofins sobre ICMS. As convenções coletivas
do Sindifast, Sinthoresp e do Sindimoto também
serão abordadas, bem como as últimas inscrições
para o 3º ENCOVISAS, a apresentação dos novos
associados e da nova sede da ANR.
A plenária acontece no auditório do Edifício
New Work, localizado à rua Pais de Araújo, 29,
Itaim Bibi. Os interessados em participar do
encontro devem confirmar presença pelo endereço comunicacao@anrbrasil.org.br.

MANUAL DE CONTROLE HIGIÊNICO-SANITÁRIO MOSTRA COMO
PREVENIR CONTAMINAÇÕES

O
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microbiologista
Eneo Alves da Silva Jr. acaba de lançar a
7° edição do Manual
de Controle Higiênico-Sanitário em Serviços
de Alimentação, pela
Editora Varela. De forma
simples, o livro aborda
conceitos técnicos que
ajudam a prevenir a contaminação de matérias-primas e alimentos preparados, toxinfecções
alimentares, além de meios de se oferecer um alimento sadio e nutritivo.
O exemplar atualizado trata ainda de temas
como surtos e doenças de 2012 e 2013, audito-

ria de fornecedores, boas práticas para alimentação escolar, princípios para estabelecimentos
e aplicação de critérios microbiológicos para alimentos, avaliação de novos surtos de DTAs (doenças transmitidas por alimentos), entre outros.
Desde sua 1° edição, em 1995, já foram vendidos mais de 50.000 exemplares.
No próximo dia sete de agosto, o microbiologista
também participa do painel “Como tratar reclamações de DTAs” do 3° Encovisas (Encontro Nacional
de Vigilâncias Sanitárias), organizado pela ANR. Na
ocasião, donos de estabelecimentos serão orientados de como agir caso ocorra uma reclamação
por DTAs após ingestão de alimentos ou bebidas
do local. Além disso, este debate apresentará medidas preventivas e de controle, incluindo boas
práticas e higiene alimentar.
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AGUZZO

E

m 2006 nascia no bairro de Pinheiros, em
São Paulo, o restaurante italiano Aguzzo.
Forte, o nome significa agudo, perspicaz e aguçado, combinação perfeita para assinar as receitas clássicas e reinvenções inesquecíveis, que
vão dos pães aos doces. Aliás, é essa a proposta
do chef da Casa, O.L.Rezende: aguçar o paladar dos clientes por um misto de qualidade e
equilíbrio. Entre as estrelas do cardápio estão
massas artesanais e o filet mignon à parmegia-

na, famoso por sua crocância, acompanhando
pelo molho de tomate sempre fresco. O nhoque de batata com ricota e espinafre é servido
com creme de gorgonzola e conquista muitos
dos frequentadores do restaurante.
Além desses pratos, um completo menu de
antepastos, risotos, aves, carnes e doces está
à disposição para agradar e, aguçar, é claro, o
paladar dos moradores e visitantes da cidade.
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