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boletim informativo

DESTAQUE

TEMER SANCIONA LEI QUE REGULAMENTA COBRANÇA DE GORJETAS

Foto: banco de imagem

O Presidente Michel Temer sancionou na última terça-feira (14) a lei que
regulamenta a cobrança de gorjetas em restaurantes, bares e lanchonetes,
sem nenhum veto. A nova legislação foi publicada no dia seguinte (15) no
Diário Oficial da União (DOU), e começa a vigorar 60 dias após esta data.
O texto prevê que empresas inscritas no Simples Nacional poderão reter
até 20% da arrecadação com gorjetas para pagar encargos trabalhistas,
previdenciários e sociais. Já as inscritas no regime tributário de Lucro
Real ou Presumido poderão descontar até 33% do valor. De acordo com
a nova lei, as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou
oferecidas espontaneamente pelos clientes, passam a integrar a remuneração
do empregado, não servem de base de cálculo para aviso-prévio, adicional

uma edição do encontro. As inscrições já estão abertas pelo comunicacao@

noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

anrbrasil.org.br. As vagas são limitadas e é necessário aguardar recebimento

Diante dos impactos da nova legislação para bares e restaurantes, a ANR

de confirmação por e-mail.

promoveu, na última quinta-feira (16), o segundo seminário sobre o tema. O
encontro contou com a presença do consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto

A ANR foi uma das entidades que contribuiu para o texto final do projeto aprovado

Pinto Dias, e da advogada Andrea Carolina da Cunha Tavares, do escritório

pela Câmara, que tramitava desde 2007. Para a entidade, a aprovação da lei

Dias e Pamplona. No próximo dia 30 de março, os dois participam de mais

representou um avanço histórico na relação entre empregados e empregadores.

treinamento

NOVA TURMA DE WORKSHOP PARA GERENTES DE LOJA
Após sucesso de edição da última segunda-feira (13), ANR organiza nova turma
para 12 abril; inscrições estão abertas e vagas estão sendo preenchidas

Foto: banco de imagem

Com sala lotada, a 5º turma do workshop de “Gestão de Pessoas para
Gerentes de Loja”, foi um sucesso. A alta procura fez com a ANR abrisse
nova data para realizar uma segunda edição. Marcado para 12 de abril, o
curso tem como foco apresentar aos gerentes as responsabilidades de estar à frente de um time e apontar ferramentas para facilitar o desempenho
próprio e o da equipe.
Direcionado a gestores de RH, gerentes de loja e demais profissionais, o
workshop será aplicado pela psicóloga graduada pela USP, Flávia Campana
Omori. O evento tem duração prevista de quatro horas, com início marcado para as 13h30 e encerramento às 17h30. O valor do curso, que inclui CD
com material e certificado de participação, sai R$ 320,00 para associados
e R$ 420,00 para não associados. Pagamentos até o dia 31 de março têm
10% de desconto. Para participar entre em contato pelo

comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

CRICIÚMA PROÍBE DESCONTO DE 50% A PACIENTES
BARIÁTRICOS EM RESTAURANTES

O Tribunal de Justiça da cidade de Criciúma (SC) julgou institucional, no último mês, a Lei
Municipal n. 6723/2016, que obrigava restaurantes e similares a fornecer meia porção de
refeições ou 50% de desconto às pessoas submetidas à cirurgia bariátrica ou qualquer
outro tipo de gastroplastia. A decisão foi unânime e teve como relator o desembargador
Luiz Cézar Medeiros.
“Não se vislumbra interesse público para validar a intervenção do Estado na forma como
os restaurantes devem servir as refeições aos seus clientes”, afirmou o magistrado.
Não é a primeira vez que uma lei com essa finalidade é barrada pela justiça. Em outras
regiões, como nos municípios de Americana (SP), Campinas (SP) e em Campo Grande
(MS), a ANR já conquistou vitórias de leis similares.

Foto: banco de imagem

comemoração

Fotos: divulgação

BAR DA DONA ONÇA COMPLETA NOVE ANOS E ANUNCIA NOVIDADES

Localizado no Edifício COPAN, em São Paulo, o Bar da Dona Onça, associado

e ovas de peixe e coxinha de galinha caipira. De segunda à quinta, também estão

ANR, acaba de completar nove anos de história. Para comemorar, além da tra-

sendo servidos cozidos do mundo inteiro, com pratos da Espanha, Itália e Portugal.

dicional festa “Águas de Janaina”, o espaço está cheio de novidades.

“Há nove anos o Bar da Dona Onça acredita na gastronomia brasileira e nas receitas para compartilhar. O segredo de nosso sucesso está em valorizar as espe-

como a mini caipirinha Onça Pintada, que leva cachaça DaLage, tangerina e

cialidades do país, as influências, nossos produtos e produtores”,afirma Janaina

maracujá. A bebida vem acompanhada por pastel de carne, canudinho de palmito

Rueda, chef e dona do estabelecimento.

Fotos: divulgação

A principal delas é o “Menu Brasil”, com clássicos da cozinha brasileira e opções

novidade

ATTIMO APRESENTA NOVO MENU FOCADO NA
CULINÁRIA ITALIANA

O restaurante Attimo, associado ANR, passa por uma reformulação. Conhecido

Entre os pratos que passam a fazer parte do cardápio está o carbonara, o tortelli

pelos pratos ítalo-caipiras, o restaurante deixa a tradição de lado e passa a

di costola di maiale, finocchio, fagioli e radicchio. O linguine alle vongole e bottarga

apostar no sabor mais marcante da Itália, em que massas feitas no ponto certo

entrou na lista por ser um prato leve, bonito e por resumir bem a ideia de algo

com molhos suculentos são o destaque da casa. A novidade é obra do chef

simples e gostoso. “Para mostrar que dá para servir bem-feito um prato mais

Paulo Kotzent, que acaba de assumir a cozinha do estabelecimento.

rústico da culinária italiana, escolhi também o nhoque”, explica o chef.

evento

ASSOCIADOS ANR PARTICIPAM DA RESTAURANT WEEK SP
Entre os dias 24 de março e 16 de abril, os paulistanos terão

pelo valor fixo de R$ 41,90 no almoço e R$ 54,90 no jan-

um encontro marcado com o melhor da gastronomia. A 20ª

tar. Dez associados da ANR participam do evento. Confira os

edição da Restaurant Week vai oferecer pratos consagrados

menus imperdíveis:

Menu

Entrada
Salada de trigo (kisir), homus com awarma ou couve flor
com molho tarator
Prato

Entrada

Hambúrguer de falafel, quibe michui com salada de folhas

Bolinho de feijoada ou salada de mamão verde com camarão

e pera ou fatti de frango

Prato

Sobremesa

Nhoque de semolina com molho de limão cravo ou ninho de

Fruta da estação, sorvete de chocolate com pralinè de

carne seca com purê de abóbora e chips de couve

amêndoa, pistache e castanhas ou coalhada fresca

Sobremesa

levemente dessorada, coberta com uma camada de calda

Panacota de capim santo ou banana flambada com cachaça

de frutas vermelhas

artesanal e caramelo

Entrada

Cidade Jardim*

Salade de ceviche ou salade tropicalle

Entrada

Prato

Mix de folhas, tomate cereja, nozes e molho de iogurte com

Boeuf bourguignon, poisson á lá plancha, filet de suprême

mostarda dijon

de poulet ou spaghetti à carbonara

Prato

Sobremesa

Entrecôte executive (150 g), molho secreto e batata frita

Les profiteroles ou crêpe suzette, glaces citron

Sobremesa
Crème caramel ou brownie de chocolate belga com uma bola
do sorvete Ben & Jerry´s
* Há pequenas variações entre as unidades

Entrada
Croque monsieur ou terrine do dia
Entrada

Prato

Brusqueta de bacalhau e palmito ou saladinha de rúcula

Lombo de porco, quenelle de peixe do dia ou opção veggie

e beterraba

Sobremesa

Prato

Pera ao vinho tinto e cassis e sorvete de baunilha ou

Ravioli de berinjela e parma ou gnocchi de mandioquinha

torta ganache

ao ragu de costela
Sobremesa
Pudim de abóbora com creme inglês ou tiramissu de pêssego

Entrada
Salada verde ou carpaccio de carne com lasca de parmesão e torradas

Entrada

Prato

Salada de folhas verde com tomate ou salada caprese

Raviole de muçarela ao molho de tomate fresco e manjericão

Prato

ou escalope de filé mignon ao molho rôti e batatas gratinadas

Pernil de vitela ao molho mostarda com arroz e batata

Sobremesa

frita ou escalope de filet ao molho madeira com tagliarini

Brownie de chocolate com sorvete de pistache ou pudim

ao alho e óleo

de leite com calda de caramelo

Sobremesa
Mousse de chocolate com maracujá ou torta holandesa

Entrada
Carpaccio de salmão com nosso molho e queijo de cabra

Entrada

ou bolinho de arroz com relish de pepino

Enroladinho de abobrinhas com ricota e cenoura ao per-

Prato

fume de hortelã ou muffin de linguiça, azeitona e tomate

Costelinha de porco confit, filé de peito de frango seara

Prato

da granja ou espaguete da casa

Sobrecoxa de frango recheada com tomate confit e azeito-

Sobremesa

nas, acompanhada de batatas com queijo ou polpetone a

Torta refrescante de limão siciliano com coulis de frambo-

parmeggiana acompanhado de linguine na manteiga e sálvia

esa ou gelado de chocolate e gengibre

Sobremesa
Panqueca aberta de maçã com sorvete de creme ou èclair
de chocolate e capim santo

www.anrbrasil.org.br
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