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GT-TI IRÁ DISCUTIR SISTEMAS DE FRENTE DE LOJA,
WI-FI, HARDWARE E TEF
A sexta reunião do ano do Grupo de Trabalho de
Tecnologia da Informação (GT-TI) da ANR terá
uma temática diferente. O foco do encontro, que
acontece no dia 29 de novembro, será a troca
de experiências e a avaliação de alguns produtos
essenciais para os estabelecimentos.
Sistema de frente de loja, Hardware, wi-fi, ERP e
TEF serão alguns dos pontos abordados. A ideia é
conhecer os fornecedores dos restaurantes e debater
as possíveis melhorias nos serviços.
Realizado na sede da ANR em São Paulo, o evento
é aberto para proprietários e profissionais de TI de
restaurantes, bares e redes de alimentação dos
associados da entidade.

Para mais informações e confirmação de presença, encaminhe um e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

RIO DE JANEIRO REGULAMENTA LEI QUE CRIA
O FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL

Segundo o comunicado, a falta do depósito no
prazo regulamentar resultará em perda automática, mas não definitiva, dos incentivos e benefícios fiscais concedidos ao contribuinte no mês
seguinte ao do inadimplemento. O valor do depósito deve ser apurado mensalmente, exclusivamente
por meio de DARJ emitido pelo portal da SEFAZ-RJ.
A quitação deve ser realizada até o dia 20 do mês
subsequente. Para o primeiro mês (dezembro de
2016), o vencimento será excepcionalmente em 31
de janeiro de 2017.

O Governo do Rio de Janeiro regulamentou no início do
mês a lei que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio
Fiscal (FEEF). A lei estabelece que 10% do valor dos benefícios e incentivos fiscais em vigor ou a serem concedidos pelo Estado devem ser depositados no FEEF. Na
semana passada, a ANR enviou o Informativo 041/2016,
disponível na área restrita do site da entidade, com as
informações sobre a nova legislação em vigor.
De acordo com a consultoria jurídica da ANR, o Escritório Dias e Pamplona Advogados, “os restaurantes só poderão deixar de realizar o depósito em favor
do FEEF caso a arrecadação do trimestre do ano
corrente comparado com o mesmo período do ano
anterior seja incrementada - em termos nominais”,

Para mais informações sobre o tema, compareça à
próxima reunião do GT-Tributário, que acontece no
dia 08/12, das 9h30 às 11h00.

encontro

LEI DETERMINA A OFERTA DE CARDÁPIOS
À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Bares, lanchonetes e restaurantes do estado do
Rio de Janeiro, agora devem oferecer cardápios
adaptados às pessoas com deficiências, de acordo
com a Lei 7.486/16, sancionada pelo governador
Luiz Fernando Pezão.
O projeto deixa claro que nomes de pratos, bebidas,
valores e demais informações contidas nos menus
devem trazer orientação por som, letras maiores e
descrição em braile. Publicada no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro, a
nova lei altera a anterior nº 3.879/02, que determinava
apenas a oferta de cardápios em braile.
Os estabelecimentos que descumprirem a ordem
estão sujeitos a punições, conforme prevê o Código
de Defesa do Consumidor. Os microempreendedores
individuais e as microempresas estão isentos.

anote na agenda

PRÓXIMO GT-RH ACONTECE EM DEZEMBRO
O mês vai começar agitado na ANR. No dia 1º de dezembro, o Grupo de Trabalho de
Recursos Humanos vai se reunir na sede da associação para fazer uma avaliação do
3º RestauraRH e discutir as linhas gerais da próxima edição.
Caso deseje confirmar presença, por favor, encaminhe um e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br.

acontece

GIRAFFAS PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ DA BLACK FRIDAY

A rede Giraffas, associada ANR, resolveu mergulhar
na maior ação de descontos do varejo, a Black Friday.
O estabelecimento vai oferecer, entre os dias 21 e
25 de novembro, descontos de até 40% em pratos
selecionados. Parmegiana de Filé de Frango, X-Salada e
toda a linha de Milk-Shakes são alguns dos produtos que
fazem parte da ação.
“É uma excelente oportunidade para atrair novos
consumidores aos restaurantes e fidelizar os atuais”,
explica Luciana Morais, diretora de Marketing do Giraffas.

novidade

SPOLETO LANÇA COLEÇÃO DE PRATOS PERSONALIZADOS
A rede de restaurantes Spoleto, associada ANR, investiu em uma ação
inédita. Seu tradicional projeto
“Minha Cozinha Italiana”, coleção de pratos decorados por
artistas plásticos, foi aberta
ao público. Cerca de 500 artistas anônimos, de todos
os cantos do país, enviaram seus desenhos para a
campanha. Foram escolhidos 20, que participaram de
uma votação online.

Nas lojas que apresentam o menu de
carnes, estão disponíveis cinco
opções diferentes.
Segundo Viviane Barros, diretora geral da rede, a iniciativa é uma forma de privilegiar
artistas anônimos. “Queremos
descobrir e dar oportunidade
a novos talentos. A arte está
presente no nosso DNA e,
assim como o cliente tem autonomia para criar montar sua
própria refeição em nossas lojas,
também poderá criar uma obra de
arte para o Spoleto”, afirma.

As seis artes mais votadas
estampam os itens promocionais que já estão à venda desde 4 de novembro. Para adquirir,
basta comprar um dos quatro combos
que integram a campanha, a partir de R$ 28,90.

O investimento foi de R$ 2,2 milhões e
o Spoleto estima aumento de 8% nas vendas
no período da ação, válida até o término dos estoques.

www.anrbrasil.org.br
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