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No último dia 7, foi publicado no Diário Ofi-
cial do Município de São Paulo o veto do 

Prefeito Fernando Haddad ao Projeto de Lei 
que proibia a comercialização de alimentos e 
brinquedos por estabelecimentos comerciais 
localizados no município de São Paulo. 

O Projeto de Lei (99/2009) havia sido aprova-
do pela Câmara Municipal. Segundo as razões 
do prefeito, que foram enviadas à Câmara, 
não é de competência do Município decidir 
sobre o tema, pois se trata de tema de cará-

ter nacional e envolve propaganda comercial. 
Ele também mencionou casos similares em 
que projetos de leis municipais (Belo Hori-
zonte e Rio de Janeiro) ou estaduais (SP) fo-
ram vetados ou declarados inconstitucionais 
pelo judiciário.

O veto do prefeito ainda poderá ser derruba-
do, mas para isso é necessário que a proposta 
seja aprovada pela maioria absoluta dos vere-
adores. Somente nesta hipótese este projeto 
se tornará Lei.

PREFEITO DE SP VETA PROJETO DE LEI QUE PROIBIA A COMERCIALIZAÇÃO 
DE ALIMENTOS E BRINQUEDOS NOS COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO
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O projeto de Lei que permite que os co-
merciantes passem a cobrar preços di-

ferenciados para quem paga com dinheiro ou 
com cartão de crédito foi aprovado pelo Sena-
do, no último dia 6, em Brasília. 

O projeto, que já havia passado pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) em abril de 2013, é do senador Ro-
berto Requião (PMDB-PR) e tramitava em 
caráter de urgência no Senado. Depois de 
aprovado, será encaminhado para análise 
da Câmara dos Deputados. De acordo com 
a lei ainda em vigor, os comerciantes são proi-
bidos de fazer esse tipo de diferenciação em 

um mesmo produto, por conta da resolução 
aprovada em 1989 pelo Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor.

No próximo dia 20 (quarta-feira), a ANR 
promoverá o Workshop “O Contrato de 

Locação – Como ferramenta de proteção 
ao ponto comercial”, com objetivo de ins-
truir e ajudar proprietários, administradores, 
franqueadores e franqueados das empresas 
de alimentação, consultores jurídicos e outros 
profissionais sobre o tema.  

Por meio de apresentações e discussões, estes 
profissionais terão a chance de aprender formas 
de utilização do contrato de locação de imóveis 

como instrumento que permite proteger o pon-
to comercial, evitando perdas de oportunidades 
de negócio e prejuízos imprevistos.  

O palestrante será Walter Jun Uemara, especia-
lista em Direito Contratual e em Direito Societá-
rio pela PUC/SP. Ele abordará temas como:

 •  Locação: Lei do Inquilinato e Aspectos  
Gerais da Locação Comercial;

•  A proteção do ponto comercial: Cláusula de 
Vigência e Direito à Renovação Compulsória; 

•  Apontamentos sobre locação em Shop-
ping Center.

O workshop será na sede da ANR, na Rua Pais de 
Araújo, 29 –Itaim Bibi – SP, das 14h30 às 16h30. O 
valor para os associados é de R$ 70 reais até o dia 
18/8 e para não associados R$ 140,00. Para fazer 
as inscrições ou obter mais informações envie um 
e-mail para: comunicacao@anrbrasil.org.br

SENADO APROVA DESCONTO PARA QUEM PAGAR À VISTA 
EM VEZ DE USAR CARTÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO AO 
PONTO COMERCIAL - É O FOCO DO PRÓXIMO WORKSHOP DA ANR

MANGIARE – COMER BEM FAZ BEM

A hora da comida é sempre 
um ótimo momento para 

reunir família e amigos. A par-
tir desse conceito, de que co-
mer bem e reunir pessoas que 
se amam vale muito na vida, 
surgiu o Mangiare, um res-
taurante que faz o cliente se 
sentir na casa da Nona (avó).

Inspirado nas famílias italianas 
que sempre se reúnem à mesa para fartas refei-
ções e em sua cozinha, Mangiare vem do verbo 
homônimo italiano que significa comer. O senti-
do original da palavra remete a manducare, que 
em latim quer dizer mastigar. Na Itália, a expres-

são “mangia che te fa bene” é 
bastante utilizada para se di-
zer que comer faz bem.

No Mangiare, é claro, não 
poderia ser diferente. A co-
zinha inspirada na culiná-
ria italiana proporciona aos 
clientes a oportunidade 
de apreciar receitas como 
a Pressata, uma espécie de 

terrine feita com carne, ovo, tomate seco e 
ervas, ou a Bolognesa, feita com feijão branco 
marinado, alho poró e cotechino, um embuti-
do à base de carne suína. Tudo feito com cari-
nho, perfeito per mangiare.


