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PRECISAMOS DE 
REFORMAS

Tivemos no ano passado a aprovação da Reforma 
da Previdência e algumas medidas que foram 
fundamentais para dar uma nova dinâmica à economia 

brasileira e recuperar o potencial de crescimento do país. 
Para 2020, estamos na expectati va de importantes ações 
que vão consolidar o cenário de perspecti vas positi vas que 
começamos a ter, uma delas é a Reforma Tributária, uma 
medida indispensável para destravar o setor produti vo 
brasileiro.

 Há muitos anos que as enti dades empresariais 
reivindicam um sistema tributário mais justo e menos 
burocráti co. O Brasil é um dos países com maior número 
de impostos e uma das piores legislações tributárias, com 
enormes distorções que oneram não apenas as empresas 
como também ao contribuinte pessoa � sica; além de criar 
condições favoráveis para sonegação.

 É urgente mudar esta realidade, modifi car o modelo 
tributário vigente, simplifi car a cobrança dos tributos, e 
desonerar. Temos na Câmara dos Deputados uma proposta 
de emenda à Consti tuição para fazer a Reforma Tributária, 
mas o teor das alterações propostas não atende ao que o 
país precisa, na avaliação das enti dades empresariais dos 
setores de varejo, serviços, agronegócios e construção civil. 
A referida PEC 45/2019 unifi ca cinco impostos para criar o 
IBS (Imposto sobre Operações com Bens e Serviços), que 
incide sobre o consumo e deverá ter uma alíquota única de 
25%. Essa proposição não reduz e nem torna mais justa a 
cobrança de impostos.

 Entendemos que cabe ao governo federal discuti r 
com o setor produti vo um modelo adequado e encaminhar 
ao Congresso um projeto de Reforma Tributária que de fato 
possa ter impactos positi vos nas empresas.

Nesse contexto é indispensável também aprovar a 
Reforma Administrati va para reestruturar e tornar mais 
funcional a máquina pública brasileira. Somente com essas 
medidas será de fato possível termos a recuperação de 
nossa capacidade de investi mentos.

Fábio Henrique Reis Ribeiro
Presidente

Mensagem do 
Presidente

www.cdlsaoluis.org.br

FALE COM NOSSOS CONSULTORES
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Estamos nos aproximando do fi nal do ano e há um 
saudável aumento na expectati va do empresariado 
quanto à possibilidade de retomarmos o crescimento 

da ati vidade do comércio. A CDL São Luís comparti lha esse 
senti mento, respaldada, especialmente, nos indicadores 
epidemiológicos ofi ciais que apontam para a redução da 
disseminação da Covid-19 em nossa cidade. Sabemos que o 
atual cenário deve-se às iniciati vas acertadas, desenvolvidas 
pelo governo, mas não podemos deixar de registrar a 
importância do comprometi mento do empresariado, que 
tem seguido os protocolos de saúde e, com isso, evitado que 
o funcionamento dos estabelecimentos comerciais seja fator 
de contaminação pelo coronavírus.

 Como enti dade agradecemos o apoio de todos 
nesse desafi o e conclamos o lojista a somar com a CDL na 
campanha Natal Show de Prêmios 2020, a nova edição da 
campanha promocional de vendas, que desde 2018 tem 
impacto positi vo nas vendas de fi nal de ano.

 A atual situação econômica do país exige ati tude 
para alavancar os setores da economia, e a nossa principal 
contribuição ao comércio de São Luís será com o Natal Show 
Prêmios 2020, que vai oferecer premiação aos clientes das 
empresas credenciadas à promoção, consti tuindo-se assim 
num diferencial importante para o aumento de vendas dos 
estabelecimentos que parti ciparem.

 A campanha já tem confi rmado o patrocínio da Rede 
Pop, uma das maiores adquirentes do país, que soma sua 
marca ao Natal Show de Prêmios 2020 atestando mais uma 
vez a credibilidade e importância da nossa promoção. Teremos 
ainda outras parcerias comerciais e insti tucionais, além da 
Associação Comercial do Maranhão, que é corealizadora.

 Para facilitar a adesão das empresas estamos 
oferecendo bônus fi delidade, possibilidade de parcelamento 
e condições atrati vas; por isso, estamos confi antes no sucesso 
dessa nova edição do Natal Show de Prêmios. 

 Além disto, a CDL São Luís está permanentemente 
aprimorando seu atendimento ao lojista para oferecer as 
melhores soluções em negócios. Temos muitos desafi os pela 
frente, mas com trabalho e união vamos fazer a diferença. 
Superar essa crise depende de ati tude, criati vidade e 
fi delidade aos princípios associati vistas.
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Cidadãos e empresas foram 
profundamente ati ngidos pela 
pandemia de coronavírus, que afetou 
não somente a saúde, mas também 
as fi nanças. Pagar dívidas no prazo se 
tornou um desafi o com a economia 
fragilizada; por isso, algumas medidas 
foram tomadas para auxiliar na 
reorganização do orçamento dos 
brasileiros.

Os governos federal, estadual 
e municipal adotaram medidas 
temporárias de suspensão e adiamento 
das datas de pagamento de alguns 
tributos. Veja os principais prazos que 
foram modifi cados pela União e podem 
ser usados pelas empresas:

Adiamento do pagamento da 
contribuição patronal ao Insti tuto 
Nacional do Seguro Social (INSS), da 
Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofi ns) e dos 
Programas de Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep). Os pagamentos de 
abril serão quitados em agosto. Os 
pagamentos de maio, em outubro.

      

 Parcelamento, em até 12 vezes, 
de multas administrati vas aplicadas a 
fornecedores do governo federal.

Antecipação de crédito para 
empresas fornecedoras da União, de 
estados e de municípios, com uso 
de contratos administrati vos como 
garanti a.

Adiamento, por seis meses, da 
parte federal do Simples Nacional. Os 
pagamentos de abril, maio e junho 
passaram para outubro, novembro e 
dezembro. Ati nge micro e pequenas 
empresas.

Adiamento, por três meses, da 
parte estadual e municipal do Simples 
Nacional. Os pagamentos do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS, pertencente aos 
estados) do Imposto sobre Serviços 
(ISS, dos municípios) de abril, maio e 
junho passaram para julho, agosto e 
setembro.

Adiamento dos parcelamentos 
das micro e pequenas empresas 
devedoras do Simples Nacional. As 
parcelas de maio passaram para 
agosto, as de junho para outubro, e as 
de julho para dezembro.

Empresas com tributos em atraso 
não serão excluídas do Simples Nacional 
em 2020. Adiamento das parcelas por 
seis meses. Os pagamentos de abril, 
maio e junho passaram para outubro, 
novembro e dezembro. A medida vale 
tanto para a parte federal como para 
parte estadual e municipal (ICMS e ISS) 
do programa.

Adiamento dos parcelamentos 
das micro e pequenas empresas 
devedoras do Simples Nacional. As 
parcelas de maio passaram para 
agosto, as de junho para outubro, e as 
de julho para dezembro.

Microempreendedores com 
tributos em atraso não serão excluídos 
do Simples Nacional em 2020.

 OS PAGAMENTOS QUE A PANDEMIA 
ESTÁ DEIXANDO PRA DEPOIS
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 Está em tramitação na 
Câmara Federal uma proposta 
de Emenda à Consti tuição (PEC 
221/19), que reduz de 44 para 
36 horas a jornada semanal 
do trabalhador brasileiro. A 
redução terá prazo de dez anos 
para se concreti zar.
 O texto é de autoria do 
deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), que espera atacar o 
desemprego no País. “Em vários 
países, a redução da jornada de 
trabalho sem redução salarial 
tem sido discuti da como 
um dos instrumentos para 
preservar e criar empregos 
de qualidade e possibilitar a 
construção de boas condições 

de vida”, afi rma.
Reginaldo Lopes acredita que 
a redução proposta poderá 
gerar mais de 500 mil novos 
empregos apenas nas regiões 
metropolitanas.
Tramitação
 Inicialmente, a PEC será 
analisada pela Comissão 
de Consti tuição e Justi ça e 
de Cidadania quanto a seus 
aspectos consti tucionais e 
jurídicos. Se admiti da, será 
analisada por uma comissão 
especial a ser criada e votada 
em dois turnos pelo Plenário 
da Câmara.
(Fonte: Agência Câmara)

PROPOSTA REDUZ JORNADA 
SEMANAL DE TRABALHO 
DE 44 PARA 36 HORAS

“Texto altera a 
Cons� tuição e prevê 
que a redução da 
jornada esteja em 
vigor em dez anos”

FIQUE DE

OLHO
FIQUE DE

OLHO

FAÇA A ESCOLHA CERTA

G R Á F I C A

VALLE
Fone: 98 3312-7900
www.graficavalle.com.br
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Suspensão, por 180 dias, do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) para 
emprésti mos. Imposto deixará de ser 
cobrado de abril a outubro, injetando R$ 
14 bilhões na economia. Medida acabaria 
no fi m de junho, mas foi prorrogada por 
90 dias. Vale também para pessoas fí sicas.

 Prorrogação das parcelas de 
renegociações com a Receita Federal e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) que venceriam em maio, junho 
e julho. Vencimento foi estendido 
para agosto, outubro e dezembro, 
respecti vamente.

Suspensão das contribuições 
para o Fundo de Garanti a do Tempo de 

Serviço (FGTS) por três meses, inclusive 
para empregadores domésti cos. Valores 
de abril a junho serão pagos de julho a 
dezembro, em seis parcelas, sem multas 
ou encargos.

Desoneração temporária de 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para bens necessários ao combate ao 
Covid-19

Autorizados por uma resolução 
do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), os cinco principais bancos 
do país – Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, Itaú 
Unibanco e Santander – abriram 
renegociações para prorrogarem 
vencimentos de dívidas por até 60 
dias. Não vale para cheque especial 
e cartão de crédito.

BNDES autorizou suspensão de 
pagamento de parcelas de fi nanciamentos 
com a insti tuição por até seis meses, 
benefi ciando cerca de 28,5 mil empresas 
que deixarão de pagar R$ 12 bilhões.

Devedores impactados pela 
pandemia podem pedir parcelamento 
especial de dívidas com a União. Adesão 
vai até 31 de dezembro.

Suspensão, até 31 de agosto, 
de procedimentos de cobrança e de 
inti mação pela PGFN. 

(Fonte: Agência Brasil)

Fone: 98 3312.7900
www.gra�icavalle.com.br
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Embora haja uma 
sensação geral de alívio porque 
2020 já está acabando, e 
muita expectati va de que as 
difi culdades passadas este ano 
fi quem para trás, para o varejo 
o senti mento deve ser outro. 

Comercialmente os três 
últi mos meses do ano são 
sempre os melhores devido 
às festi vidades natalinas; por 
isso, 2020 ainda pode render 
bons frutos se o lojista se 
preparar para aproveitar todas 
as oportunidades. Uma delas 
deve ser atender à expectati va 
do consumidor que estava 
longe dos centros comerciais 
e vai aproveitar o fi nal de ano 
para voltar às lojas e fazer suas 
compras no feriado. 

Antes de 2020 acabar há 
ainda alguns feriados em que 
o comércio pode funcionar, 
amparado pela Convenção 
Coleti va de Trabalho 
2019/2020, que tem vigência 
até 31 de outubro deste ano. 
Para os feriados dos meses 
de novembro e dezembro a 
possibilidade de abertura dos 
estabelecimentos lojistas fi ca 
condicionada à celebração 
de uma nova Convenção ou 
prorrogação da atual.

O funcionamento do 
comércio nos feriados 
permiti dos está condicionado 
ao cumprimento da 
Convenção Coleti va que 
estabelece pagamento de 
hora extra de 100% sobre 

o valor da hora normal e 
grati fi cação de R$ 60, além 
de recolhimento ao Sindicato 
dos Comerciários, do valor de 
R$ 10, por empregado que 
trabalhar. 
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2020 AINDA PODE SER BOM DE 
VENDAS, PREPARE SUA LOJA PARA 

ABRIR NOS FERIADOS 

       Dia/Mês            Dia da Semana              Comemoração                  Tipo de Feriado             Como fi ca o comércio

7 de Setembro          Segunda-feira         Independência do Brasil             Nacional              Pode funcionar nos termos  
                                                                                                                                                                da Convenção Cole� va

8 de Setembro            Terça-feira        Na� vidade de Nossa Senhora         Municipal            Pode funcionar nos termos
                                                                    /Aniversário de São Luís                                                 da Convenção Cole� va      
12 de Outubro          Segunda-feira              Dia da Padroeira                     Nacional              Pode funcionar nos termos 
                                                                                                                                                                da Convenção Cole� va

19 de Outubro          Segunda-feira          Dia do Comerciário                   Comercial                         Não funciona

02 de Novembro      Segunda-feira             Dia de Finados                          Nacional            Depende de nova Convenção

15 de Novembro         Domingo            Proclamação da República            Nacional            Depende de nova Convenção

08 de Dezembro         Terça-feira        Nossa Senhora da Conceição         Municipal          Depende de nova Convenção

25 de Dezembro         Sexta-feira                      Natal                                      Nacional           Depende de nova Convenção

PRÓXIMOS FERIADOS
       Dia/Mês            Dia da Semana              Comemoração                  Tipo de Feriado             Como fi ca o comércio

20202020
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Em julho, o governo 
do Maranhão inaugurou 
uma plataforma de 
comércio digital voltada 
para empreendimentos 
familiares, microempreen-
dedores, autônomos, 
prestadores de serviços e 
trabalhadores: a ReSolVi, 
Rede Solidária de Comércio 
Virtual. A iniciativa foi 
pensada como estratégia 
de enfrentamento às 
dificuldades causadas pela 
pandemia de coronavírus, 
que provocou o isolamento 
social, impossibilitando 
as relações comerciais 
presenciais de itens 
considerados não 
essenciais.

A ReSolVi é uma 
espécie de vitrine virtual 
de amplo acesso para 
comercialização entre 
clientes e empreendedores 

de vários municípios 
maranhenses. A plataforma 
já conta com mais de 
1.500 pequenos negócios 
e empreendimentos 

individuais cadastrados 
e uma grande variedade 
de itens. Para comprar 
por meio do site, basta 
acessar resolvi.ma.gov.
br e escolher entre as 
variedades de itens 
oferecidos na página de 
comércio online. Todo o 
processo de negociação, 
assim também como os 
lucros, é exclusivamente 
do empreendedor.

Inscrição - O pequeno 
negócio que quiser divulgar 
na nova vitrine virtual 
maranhense também 
deve acessar o site resolvi.
ma.gov.br para fazer sua 
inscrição, criar senha de 
acesso e cadastrar todos 
os produtos e serviços que 
deseja expor. Quanto mais 
produtos disponíveis, mais 
oportunidades de vendas.

UMA LOJA VIRTUAL PARA PEQUENOS 
EMPREENDEDORES MARANHENSES

A plataforma 
integra pequenos 
empreendedores 

dos setores 
formal ou 

informal da 
economia que 

estão com 
dificuldades de 
comercializar 

neste período de 
pandemia

“

”
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A pandemia de Covid-19 
intensifi cou o uso da tecnologia 
na medicina, não apenas 
na pesquisa, produção de 
medicamentos, terapias 
empregadas na recuperação 
de pacientes e alimentação 
de sistemas de informação. 
O teleatendimento foi 
ofi cialmente autorizado e 
passou a ser uma alternati va 
largamente uti lizada com a 
imposição do isolamento social. 
Mas para sua efeti vação foi 
necessária a edição da portaria 
nº 467/2020, do Ministério 
da Saúde, que determinou 
a obrigatoriedade de uso da 
assinatura eletrônica nesse ti po 
de atendimento.

Receitas e atestados médicos 
emiti dos à distância devem 
ser validados por meio de 
certi fi cado digital, por isso, a CDL 
São Luís passou a disponibilizar 
aos profi ssionais de saúde 

o e-Médico, um certi fi cado 
digital específi co para 
uti lização na operacionalização 
de dados de pacientes ou 
relacionados a procedimentos 
de estabelecimentos de saúde. 
Com ele é possível também 
assinar prontuários eletrônicos 
e acessar plataformas e 
sistemas de saúde com a 
garanti a da inviolabilidade dos 
dados.

O e-Médico é emitido 
para profissionais da saúde 
devidamente registrados 
junto ao conselho de classe, 
e a certificação só pode ser 
feita presencialmente, mas a 
CDL oferece diferenciais para 
aquisição. “O mercado em 
geral está disponibilizando 
certificados com quantidades 
limitadas de acesso, mas no 
caso da nossa certificação, 
que é do SPC Brasil, o 
valor é referente a três 
anos de utilização, o que 
atende melhor à classe, 
pois a telemedicina está em 
constante expansão”, explica 
o gerente comercial da 
entidade, Marinílson Cutrim. 

O departamento de 
Certi fi cação Digital da CDL 
São Luís está disponível para 
agendamento pelo telefone 
3212 9013.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CONHEÇA O E-MÉDICO

  Peça o 
e-Médico da CDL 

São Luís pelos 
telefones 3212 
90 10 e 9013 ou 

whatsapp 
98401 8515 

“

”
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REALIZAÇÃO:

A ALEGRIA 
DE ESTAR JUNTO!

Mais uma vez a CDL 
São Luís e a Associação 
Comercial do Maranhão 
estão juntas em uma 
iniciati va em favor do 
lojista. As duas enti dades já 
trabalham na preparação 
do Natal Show de Prêmios 
2020, que começou com 
surpresas.

“Quem parti cipou 
em 2019 já sabe que 
tem bons moti vos para 
parti cipar novamente. 
Todas as empresas que 
aderiram à campanha 
do ano passado ganham 
um bônus fi delidade com 
desconto para aderirem 
este ano”, o anúncio foi 
feito pelo presidente 
da CDL São Luís, Fábio 
Ribeiro, e foi muito bem 
recebido pelos associados, 
que já estão garanti ndo 

a n t e c i p a d a m e n t e 
suas parti cipações na 
promoção.

Em 2019, a campanha 
movimentou mais 
de R$ 1 milhão em 
vendas, contribuindo 
decisivamente para o 
incremento do comércio 
no período natalino; e para 
este ano a expectati va 
é superar os resultados 
anteriores e ajudar 
as empresas afetadas 
pelas consequências da 
pandemia. “Os negócios 
agora buscam alternati vas 
de recuperação, e o Natal 
Show de Prêmios 2020 
é uma ação concreta 
para esti mular a volta do 
consumidores dentro da 
nova realidade, fomentar 
a jornada de vendas e 
ajudar o lojista a ampliar o 

seu faturamento”, afi rma 
Cristi ano Fernandes, 
presidente da Associação 
Comercial do Maranhão.

A Rede Popcard 
confi rmou seu patrocínio 
à campanha e novos 
parceiros também estão 
sinalizando que vão 
integrar a campanha, cuja 
identi dade visual já está 
pronta.

Uma das estratégias de 
sucesso do Natal Show de 
Prêmios 2020 é o trabalho 
planejado, que iniciou ainda 
no primeiro semestre e já 
permiti u disponibilizar aos 
lojistas com antecedência 
a possibilidade de garanti r 
a adesão à campanha, que 
pode ser feita por meio do 
Departamento Comercial 
da CDL.

CAMPANHA VAI IMPULSIONAR 
VENDAS DE NATAL
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REALIZAÇÃO:

A ALEGRIA 
DE ESTAR JUNTO!
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Entrar em qualquer espaço 
virtual hoje significa estar 
em contato com produtos e 
serviços oferecidos por pessoas 
e empresas de diversos ramos 
de atividades, pois os conteúdos 
comerciais estão cada vez mais 
frequentes na web. A explicação 
está no fato de que a internet tem 
um forte potencial de consumo, 
que cresceu especialmente este 
ano com o isolamento social, 
provocado pela pandemia de 
coronavírus.

É quase impossível viver sem 
os benefícios e praticidades 
do e-commerce, que é uma 
prática amparada por legislação 
específica, para garantir os 
direitos e definir os deveres de 
todos os agentes envolvidos 
neste tipo de transação 
comercial. Mas isso não significa 
que os negócios eletrônicos 
estejam sendo feitos em estrito 
cumprimento à legislação. Basta 
navegar um pouquinho pelo 
Instagram, por exemplo, para 
perceber anúncios que expõem 
imagens de produtos que não 
correspondem ao real; serviços 
com descrição incompleta, e 
a falta de informações sobre o 
preço. É muito comum o potencial 
consumidor se interessar por 
um produto cujo preço não está 
indicado no anúncio, e quando 
pergunta tem como resposta 
“informações no direct”.

AFINAL, “É LEGAL A OMISSÃO 
DOS VALORES DOS PRODUTOS 

ANUNCIADOS NAS REDES 
SOCIAIS?”

Segundo a Assessora Jurídica 
da CDL São Luís, Anne Silva (OAB 
MA 21758), a Lei 10.962/04, que 

regula as condições de 
oferta e afixação de preços 
de bens e serviços para o 
consumidor, em seu Art. 
2º, III diz que:

Art. 2º São admitidas 
as seguintes formas de 
afixação de preços em 
vendas a varejo para o 
consumidor:

III - no comércio 
eletrônico, mediante 
divulgação ostensiva do preço à 
vista, junto à imagem do produto 
ou descrição do serviço, em 
caracteres facilmente legíveis 
com tamanho de fonte não 
inferior a doze.

A Lei de E-commerce N° 
7.962/13, em seu Art. 2º e incisos 
seguintes afirma que:

Art. 2º Os sítios eletrônicos 
ou demais meios eletrônicos 
utilizados para oferta ou 
conclusão de contrato de 
consumo devem disponibilizar, 
em local de destaque e de 
fácil visualização, as seguintes 
informações:

I - nome empresarial e número 
de inscrição do fornecedor, 
quando houver, no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas ou 
no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da 
Fazenda;

II - endereço físico e 
eletrônico, e demais informações 
necessárias para sua localização 
e contato;

III - características essenciais 
do produto ou do serviço, 
incluídos os riscos à saúde e à 
segurança dos consumidores;

IV - discriminação, no preço, 
de quaisquer despesas adicionais 
ou acessórias, tais como as de 
entrega ou seguros;

V - condições integrais da 
oferta, incluídas modalidades 
de pagamento, disponibilidade, 
forma e prazo da execução 
do serviço ou da entrega ou 
disponibilização do produto; e

VI - informações claras e 
ostensivas a respeito de quaisquer 
restrições à fruição da oferta.

Então, pela legislação, em todo 
produto ou serviço anunciado 
deve estar visível e claro o preço, 
independente da forma de venda, 
exigindo-se assim a clareza e 
a transparência ao cliente. A 
exceção se dá, aos serviços e 
produtos que necessitam de um 
orçamento prévio ou aqueles 
que devem respeito ao Código de 
Ética Profissional, mas nos demais 
casos, deve ser exposto o valor, em 
respeito ao princípio da informação, 
conforme o Art. 6º, III do Código de 
Defesa do Consumidor.

A Assessora lembra que 
o descumprimento de tais 
requisitos, de acordo com o CDC, 
é passível de detenção de três 
meses a um ano e multa.

ANÚNCIO VIRTUAL 
SEM PREÇO. É LEGAL?
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A parti r deste mês de 
agosto começou a chamada 
“segunda família do real”. A 
moeda brasileira ganhou a 
cédula de R$ 200,00, que tem 
como personagem o lobo-
guará. 

O Banco Central justi fi cou a 
necessidade de produção da 
nova nota como atendimento 
ao aumento da demanda por 
dinheiro em espécie que teria 
crescido durante a pandemia 
de Covid-19. De acordo com 
o BC seria uma estratégia 
preventi va, pois em março, 
a quanti dade de dinheiro 
vivo com a população era de 
aproximadamente R$ 216 
bilhões.

O economista e Mestre 
em Desenvolvimento 
Socioeconômico, Éden Júnior, 
afi rma que o argumento do 
governo de entesouramento 
está em linha com a literatura 
econômica, que afi rma que 

em momentos de incertezas 
as pessoas retém moeda 
por precaução, para suavizar 
os riscos de situações 
imprevistas. E também cresce 
a preferência por dinheiro 
em espécie: para transações, 
justi fi cadas pelas limitações 
de mobilidade na pandemia; e 
especulação, num cenário em 
que os investi mentos estão 
cada vez menos atrati vos. 
Apesar disto, ele lembra 
que a situação é provisória 
e o entesouramento não 
deve subsisti r. “Acredito que 
seja indevido o lançamento 
da nova cédula, tendo 
em vista que a atualidade 
aponta para a intensifi cação 
das transações fi nanceiras 
digitais, em detrimento 
das operações com moeda 
sonante, e o próprio exemplo 
da União Europeia, que 
lançou uma nota de 500 
euros anos atrás, mas já fez a 
exti nção dessa cédula, vai na 

direção contrária da iniciati va 
do Banco Central brasileiro”, 
explica.       

A cédula de R$ 200 traz 
estampada a fi gura do lobo-
guará, mamífero � pico 
do cerrado brasileiro, e a 
previsão do Banco Central 
é colocar em circulação 450 
milhões de unidades da nova 
cédula até o fi nal deste ano. 

Segurança - Assim como as 
demais notas do Real, a nova 
cédula é segura e contém 
elementos de segurança 
capazes de protegê-la das 
tentati vas de falsifi cação. 
No entanto, o Banco Central 
reforça que, para se proteger 
do recebimento de tentati vas 
de simulação da cédula, 
todo cidadão, ao receber 
uma cédula, deve conferir 
os itens de segurança, que 
serão apresentados no site 
do Banco e na divulgação por 
ocasião do lançamento.

VEM AÍ A CÉDULA DE R$ 200



CAPA14 CAPA14

No fi nal do mês de 
julho, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
entregou ao Congresso 
Nacional a proposta de 
Reforma Tributária ofi cial 
do Governo (Projeto 
de Lei Ordinária de nº 
3.887/2020), que deverá 
ser analisada e votada 
pela Câmara e Senado 
até o fi nal deste ano.

Há uma grande 
expectati va dos setores 
produti vos em relação 
à Reforma, pois há 
consenso que esta é uma 
medida indispensável 
para impulsionar o 
d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico do país. 
A CNDL é uma das 
enti dades que há muito 
defende a necessidade 
de uma reforma no 

sistema tributário, e 
acompanha com total 
atenção a tramitação da 
proposta governamental. 
“A alta carga tributária, 
além de ser um entrave 
à sobrevivência de 
qualquer negócio no 
Brasil, é um incenti vo 
à sonegação e 
consequentemente para 
a queda da arrecadação”, 
afi rma o presidente da 
Confederação, José Cézar 
da Costa. 

Atualmente há projetos 
de reforma tributária 
diferentes tramitando 
na Câmara e no Senado, 
mas o governo garante 
que houve conversações 
com os presidentes das 
duas casas legislati vas 
para assegurar a 
apreciação da proposta 
do Executi vo.

ENTENDA A REFORMA

Os princípios da 
reforma tributária 
proposta pelo governo 
são simplifi cação, 
redução de custos, mais 
transparência, segurança 
jurídica, combate à 
evasão e à sonegação, e 
criação de mais empregos 
e investi mentos. Além 
disto, estabelece regras
de transição entre os 
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“A CBS terá 
alíquota única 
de 12% e não 

incide em 
pequenas 

empresas e 
cesta básica”

 REFORMA TRIBUTÁRIA ENTRA 
EM PAUTA E DEVE SAIR ATÉ O 

FINAL DO ANO
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atuais tributos e a CBS 
e prevê o prazo de 
seis meses, a parti r da 
publicação da lei, para 
que o novo tributo entre 
em vigor.

O Governo Bolsonaro 
propõe a criação da 
Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS), 
um imposto do ti po 
valor agregado (IVA), 
em substi tuição ao 
Programa de Integração 
Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep) 
e ao Financiamento 
da Seguridade Social 
(Cofi ns), que deverão ser 
exti ntos.

A alíquota do IVA 
federal será de 12% 
para empresas em 
geral. E de 5,9% para 
enti dades fi nanceiras 
como bancos, planos de 
saúde e seguradoras. De 
acordo com a proposta 
encaminhada, a CBS 
incidirá apenas sobre 
a receita decorrente 
do faturamento 
empresarial, ou seja, 
sobre as operações 
realizadas com a 
comercialização de bens 
e serviços, e será devido 
apenas pelas pessoas 
jurídicas de médio e
grande porte.

O Ministério da 
Economia informou 
que, com a criação da 
Contribuição sobre Bens 
e Serviços, cada empresa 
só paga sobre o valor 
que agrega ao produto 
ou ao serviço. O imposto 
é mais transparente 
porque incide sobre a 
receita bruta e não mais 
sobre todas as receitas. 
E está alinhado aos IVAs 
mais modernos.

Outra vantagem 
apresentada é o custo 
menor com a redução 
de 52 para 9 campos na 
Nota Fiscal e de 70% das 
obrigações acessórias.

Não haverá mudanças 
em relação às micro e 
pequenas empresas que 
fazem parte do Simples. 
Elas conti nuam sujeitas 
às regras atuais.

O texto prevê ainda 
que a contribuição 
não incidirá sobre os 
produtos da cesta básica. 
Enti dades benefi centes, 
templos de qualquer 
culto, cooperati vas e 
condomínios estão entre 

as organizações que não 
pagarão o CBS.

A unifi cação do PIS 
e Cofi ns, proposta 
pelo governo, não 
requer mudanças na 
Consti tuição Federal. Isso 
porque o novo imposto 
proposto fi ca restrito 
à arrecadação federal, 
sem mexer no Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que é estadual, 
e no Imposto sobre 
Serviços (ISS), que é 
municipal.

Etapas – A reforma 
tributária não se esgota 
com este projeto, pois 
é apenas a primeira 
etapa, que só abrange 
impostos federais; 
posteriormente terá 
uma segunda fase com 
propostas para questões 
mais polêmicas, como 
Imposto sobre Produtos 
I n d u s t r i a l i z a d o s 
(IPI), tributos sobre 
dividendos, mudanças 
no Imposto de Renda e 
a criação de um imposto 
sobre pagamento de 
transações eletrônicas, 
entre outros.

(Fonte: Informações do 
Governo Federal)

“A CBS abrange 
arrecadação 

federal”
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A quarentena 
avança e o Brasil já soma 
mais de 600 mil micro 
e pequenas empresas 
fechadas pela pandemia. 
São comerciantes 
impossibilitados de 
reabrir suas lojas, 
bares, restaurantes e 
salões de beleza que 
demiti ram funcionários 
e outros diversos 
empreendedores que 
perderam sua principal 
– e, muitas vezes, 
única – fonte de renda. 
Um impacto direto no 
sustento de milhares de 
famílias brasileiras.

Neste momento 
já tão conturbado, é 
preciso estar atento 
ao processo de 
encerramento do CNPJ 
para evitar problemas 
no futuro, como multas 
e conti nuidade da 
cobrança de impostos. Se 
o fechamento é a decisão 
e o único caminho, o 
empreendedor precisa 

se certi fi car que o 
encerramento ocorreu 
em todos os órgãos 
para não ser pego de 
surpresa.

Um dos grandes 
obstáculos para a baixa 
de uma empresa são 
as dívidas fi scais e a 
falta de entrega de 
obrigações acessórias, 
e esses obstáculos 
às vezes induzem os 
empreendedores a 
deixarem a empresa 
inati va sem o suporte 
de um profi ssional 
contábil que garanta 
o cumprimento das 
obrigações legais, 
contribuindo com 
o crescimento do 
problema e aumento da 
dívida fi scal.

Em caso de 
sociedade, os sócios 
devem assinar uma ata 
de encerramento do 
negócio e, em seguida, 
formalizar o chamado 

Distrato Social. Este 
últi mo deve explicar 
porque a sociedade foi 
desfeita e como será 
a divisão dos bens da 
empresa entre os sócios, 
quem será o responsável 
por ser o guardião dos 
livros e documentos 
fi scais e contábeis. 
Empresas sem sociedade 
não precisam cumprir 
esta etapa.

Depois de fazer o 
registro do ato de baixa 
no cartório ou Junta, 
é preciso solicitar o 
encerramento também 
na Receita Federal, na 
Secretaria da Fazenda 
(caso a empresa tenha 
inscrição estadual), 
na prefeitura e na 
Previdência Social. 
E, sendo a empresa 
cadastrada em 
sindicato da categoria 
e tendo sua ati vidade 
regulamentada por 
um conselho de classe, 
também é preciso 

 QUAIS OS CUIDADOS 
NECESSÁRIOS PARA 

FECHAR UMA EMPRESA?
Regina Fernandes*

Arti go
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solicitar o fechamento 
nessas enti dades. Como 
garanti a, a dica é pedir as 
certi dões e os protocolos 
de encerramento como 
medida de segurança 
jurídica e fi scal.

Além disso, é 
importante saber que, 
normalmente, se a 
empresa possui algum 
débito com a Receita 
Federal, será necessário 
regularizá-lo. Ao 
encerrar as ati vidades, 
esse valor pendente 
pode até ser lançado 
para o CPF dos sócios. 
No caso de débito com 
as prefeituras, é preciso 
fechar um acordo com 
um órgão municipal ou 
estadual antes de fazer 
o encerramento da 
empresa.

Entre todas essas 
etapas, considero a 
mais importante - uma 
vez que quase sempre 
é esquecida - entregar 
de uma Declaração 
de Encerramento de 
Ati vidades, que é como 
se fosse um inventário 
de uma empresa. 
Não apresentar este 
documento pode 
acarretar em uma multa 

de R$ 500, que fi ca 
como débito pendente 
atrelado ao CPF dos 
sócios. Há de se ressaltar 
que os sócios têm 
responsabilidade fi scal 
e legal pela empresa 
por até dois anos após o 
fechamento da empresa 
ou saída da sociedade, 
para casos de ação 
fi scal, reclamação ou 
cobrança.

Não seguir todos 
esses passos pode ter 
consequências negati vas 
para o empreendedor. 
Por isso, contar com 
a orientação de um 
profi ssional experiente 
pode poupar tempo 
e complicação. No 
caso das prefeituras, 
conselhos de classe e 
sindicatos, débitos de 
taxa de fi scalização e 
funcionamento podem 
conti nuar sendo 
gerados sem que o 
empresário saiba. Além 
do susto, o pagamento 
da cobrança é, muitas 
vezes, inevitável. Há 
casos de empresas que
mudaram de município 
e não encerraram suas 
ati vidades corretamente 
no local anterior e, por 

conta da legislação 
municipal, ti veram 
que arcar com todos 
os impostos que 
conti nuaram a ser 
lançados em razão do 
registro está ati vo na 
prefeitura local.

Por fi m, ao fechar 
uma empresa, é preciso 
se certi fi car de que 
não há débitos com os 
fornecedores. Se for 
o caso, entrar em um 
acordo extrajudicial para 
a negociação de dívidas 
é o melhor caminho.

Devido à 
pandemia, os órgãos 
têm trabalhado com 
agendamento e sistema 
de malotes. Então, hoje, 
todo o processo demora 
em média 20 a 30 dias, 
prazo que antes chegava 
a ser bem menor. Por 
isso, é fundamental 
fazer um planejamento 
a c o m p a n h a d o 
de contadores 
especializados e reunir 
toda a documentação 
possível para garanti r o 
encerramento correto 
das ati vidades.

*Reproduzido do site 
administradores.com.br
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PARCERIAS OFERECEM 
BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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A práti ca de informar 
número da insti tuição, agência 
e conta para receber um 
pagamento começará a mudar 
em 5 de outubro. A parti r 
dessa data, os brasileiros 
poderão cadastrar o método de 
identi fi cação de sua preferência 
para receber o Pix, o pagamento 
instantâneo brasileiro.

Hoje, uma transferência 
eletrônica de dinheiro demanda 
que o pagador passe várias 
informações para o recebedor. 
A parti r de novembro, quando 
o Pix estará disponível em 
defi niti vo, bastará o recebedor 
dizer sua chave, que poderá ser:

• Número do celular;
• CPF/CNPJ;
• E-mail; ou
• EVP (um número aleatório 

gerado pelo sistema, para quem 
não quiser dar um dos dados 
acima).

Essas informações 
serão armazenadas em 
uma plataforma tecnológica 
desenvolvida e operada pelo 
Banco Central (BC), conhecida 

como Diretório Identi fi cador de 
Contas Transacionais (DICT). O 
DICT, um dos componentes do 
Pix, será uma base de dados 
protegida pelo sigilo bancário 
e pela Lei Geral de Proteção de 
Dados.

Essa identi fi cação 
do usuário, conhecida 
tecnicamente como chave de 
endereçamento, será sempre 
informada pelo recebedor ao 
pagador. Em seguida, o pagador 
uti lizará o aplicati vo da sua 
insti tuição fi nanceira ou de 
pagamento para inserir a chave 
de preferência do recebedor.

Desta forma, o pagador 
que ti ver registrado no seu 
celular o telefone ou o e-mail 
do recebedor poderá fazer a 
transação sem perguntar o 
dado. Além do uso de chave, o 
Pix terá outras formas práti cas 
para iniciar o pagamento, como, 
por exemplo, a parti r da leitura 
de um QR Code. Tudo isso fará 
do Pix um meio de pagamento 
fácil, ágil e conveniente para 
o cidadão e para todos os 
parti cipantes do sistema. Além 

disso, o pagador pessoa fí sica 
não paga nada por fazer um Pix.
REGULAMENTO

A parti r de 5 de outubro, 
as insti tuições e os usuários 
terão a oportunidade de se 
familiarizar com todas as 
funcionalidades para a gestão 
das chaves – registro, exclusão, 
alteração, reivindicação de 
posse e portabilidade. As regras 
específi cas estarão detalhadas 
no Regulamento Pix, que será 
publicado em agosto.

Essa medida dá mais 
tempo para que todos façam 
o registro das chaves e 
esti mula a competi ção pela 
vinculação das chaves às suas 
contas entre as insti tuições 
que ofertarão o Pix aos seus 
clientes. A parti cipação nesse 
período antecipado de registro 
de chaves será facultati va às 
insti tuições fi nanceiras e de 
pagamentos parti cipantes do 
Pix, tendo como pré-requisito 
a conclusão bem sucedida da 
etapa de homologação.

(Fonte: Banco Central)

PIX SERÁ O  NOVO MEIO DE PAGAMENTO
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Empresas do setor de 
eventos no Maranhão já podem 
começar a retomada de suas 
ati vidades. A permissão foi 
dada por Decreto e portaria 
do Governo do Maranhão que 
autorizaram a realização de 
pequenos eventos públicos e 
privados, a parti r do dia 28 de 
agosto. Os eventos de médio 
e pequeno portes conti nuam 
vetados por causa da pandemia 
de coronavírus. 

O segmento estava 
paralisado desde o dia 20 de 
março passado e acumula 
prejuízos com fechamento 
de empresas e dispensa 
de funcionários, mas a 
fl exibilização de funcionamento 
está condicionada ao 
seguimento de um rigoroso 
protocolo sanitário, defi nido 
conjuntamente entre o governo 
e as enti dades empresariais 
representati vas do setor.

Os pequenos eventos 
liberados devem ter no máximo 
100 convidados, sem cobrança 
de ingressos para a entrada, e nos 
quais os parti cipantes possam 
ser facilmente encontrados 

pelo anfi trião, a exemplo 
de festas de aniversários, 
jantares, bati zados, bodas, 
casamentos, confraternizações, 
eventos cien� fi cos, 
inaugurações, lançamentos 
de produtos e serviços. Em 
qualquer circunstância há 
obrigatoriedade geral do uso 
de máscara, higienização das 
mãos e distanciamento de 2 
metros; além da proibição de 
aglomeração. 
Feiras e auditórios -  Empresas 
e insti tuições que realizam 
eventos com stands ou feiras 
devem montar plantas de 
localização com fl uxo de 
entrada e saída em senti do 
único, e nos auditórios, deve 
haver distanciamento entre 
os assentos, se possível de 
pelo menos dois metros. Para 
assentos fi xos, deve haver dois 
lugares vazios entre as pessoas.

Conheça algumas regras do 
protocolo: 
    • Os locais só podem funcionar 

com metade da ocupação 
habitual. O ambiente deve ser 
higienizado com frequência, 
além de serem oferecidos 

produtos de higiene, como 
álcool em gel, aos presentes.

    • A temperatura de todos os 
colaboradores e convidados 
deve ser medida na entrada 
do evento, com termômetros 
digitais infravermelhos. 

  • As mesas precisam ter 
distância de dois metros 
umas das outras. Só pode 
haver atração musical com 
até dois integrantes.

    • Só pode ser realizado um 
evento por dia em cada local, 
com higienização de todo o 
ambiente. 

  • Recomenda-se que os 
convidados do grupo de 
maior risco não parti cipem 
presencialmente dos 
eventos. Entre eles, estão 
pessoas com 60 anos ou mais 
e gestantes.

    • Os prestadores de serviço 
não devem ter apresentado 
sintomas de gripe nos 
últi mos 30 dias. Funcionários 
da cozinha e da linha de 
frente devem usar máscaras 
e protetores faciais.

EVENTOS COMEÇAM A SER LIBERADOS
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Já foi ofi cialmente 
lançada a Semana do 
Brasil, que acontecerá 
de 3 a 13 de setembro, 
como iniciati va do 
Governo Federal 
que conta com o 
apoio de diversas 
enti dades, entre elas, a 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). O evento foi 
criado para aquecer a 
indústria e o comércio 
num período em que 
a economia é afetada 
pelo baixo desempenho

desses setores, e 
este ano, o foco está 
no crescimento da 
ati vidade econômica 
nacional, duramente 
afetada pela pandemia 
de Covid-19.

A Semana do Brasil 
vai unir todos os setores 
econômicos, visando 
oferecer descontos 
em lojas fí sicas e 
virtuais em todo o 
país. De acordo com a 
Secretaria Especial de 
Comunicação Social 
do Governo, a ação 

este ano vai enfati zar a 
retomada responsável 
e segura das ati vidades 
econômicas e dos 
empregos, alicerçada 
em três pilares: 
colaboração, oti mismo 
e oportunidade. 

Todo o sistema 
CNDL está mobilizado 
para promover o 
engajamento das FCDLs 
e CDLs no senti do de 
sensibilizar os lojistas 
a parti ciparem dessa 
importante data para o 
comércio.

 SETEMBRO CHEGA COM A 
SEMANA DO BRASIL
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No setor de varejo a prioridade é sempre 
melhorar a experiência do cliente, 
criando vivências diferentes, melhorando 
a responsividade de bots e conquistando 
a lealdade do consumidor. Para que essa 
jornada seja completa e dinâmica, o setor 
depende de um atendimento preparado 
que ajude a responder às demandas com 
maior asserti vidade.

Confi ra algumas dicas do sistema CNDL 
para valorizar a jornada de compra!

1. DISPONIBILIDADE: 
O cliente pode querer 
fazer negócios a 
qualquer momento, 
e é importante estar 
disponível 24 horas 
por dia. Para isso, 

as empresas podem ter opções de 
autoatendimento, que reduzem os custos 
e garantem que os clientes tenham suas 
dúvidas esclarecidas.

2. UNIFICAÇÃO DOS 
CANAIS: Unifi car a 
loja online e a fí sica 
para oferecer o 
mesmo serviço em 

todas as plataformas. Assim, o cliente 
pode escolher o melhor canal para ser 
atendido, e os agentes têm uma visão 
360° do comportamento de cada um.

3. FAVOREÇA O 
AUTOATENDIMENTO:
Cada pessoa tem forma 
e ti miming diferentes 
de buscar informações 
para ti rar suas dúvidas. 
Por isso, é importante 

ter um autoatendimento de qualidade, 
que forneça aos clientes a possibilidade 
de resolver seus problemas por conta 
própria.

4. ENVOLVIMENTO 
DOS FUNCIO-
NÁRIOS: Manter 
a equipe engajada 
ajuda a garanti r um 
bom atendimento. 

Para isso, empoderar os agentes com 
as informações e ferramentas certas vai 
ajudá-los a entender melhor cada cliente 
e como atender as suas necessidades.

5. PERSONALIZAÇÃO 
DO ATENDIMENTO:
Consti tui peça-
chave para garanti r 
que o cliente volte 
a fazer negócio. É 
importante conhecer 
as necessidades 
e preferências do 

comprador para fazer com que ele se sinta 
especial e único, além de transformá-lo 
em um defensor da marca.

6. ACEITE CARTÕES: Ter 
uma maquininha de cartão 
de crédito é essencial 
para vender mais, 
principalmente quando 
se está começando. São 
poucas as pessoas que 
andam com dinheiro em 
espécie atualmente; por 

isso, aceitar cartões é fundamental para 
não perder vendas.

 #DicasParaCrescer
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A  afi rmação é da 
empresária Ângela Pacheco, 
que junto com o marido 
Cândido Wellington Pinheiro, 
é proprietária da Ferramix, um 
empreendimento com apenas 
dois anos de ati vidades, que 
cresceu em meio à pandemia de 
coronavírus.

Quem pensar que o 
sucesso se deve à comercialização 
de insumos médico-hospitalares 
está enganado. A Ferramix vende 
ferramentas para a construção 
civil, um segmento que não parou 
totalmente na quarentena e foi 
impulsionado pelas chamadas 
“obras domésti cas”, feitas 
por pessoas que estavam em 
isolamento e aproveitaram o 
período para OPERACIONALIZAR 
pequenas reformas em casa.

Ângela conta que vendia 
muito para grandes empresas, 
e com a pandemia aumentou 
também a quanti dade de clientes 
pessoas fí sicas, obrigando-a a 
redimensionar seu modelo de 
atendimento. “Foi tudo muito 
rápido. Com a determinação 
de suspensão das ati vidades 
do comércio, nós passamos 10 
dias de portas fechadas, mas 
depois colocamos a loja apenas 
em funcionamento interno para 
atender à crescente demanda”, 
explica.

A reestruturação 
incluiU home offi  ce de alguns 
funcionários, contratação de 
motoboy para o serviço de 
entrega e contratação de mão 
de obra. A empresa ti nha cinco 
colaboradores e atualmente tem 

12. Mas o legado da pandemia 
para a Ferramix não é apenas 
no campo da empregabilidade, 
a empresa também precisou 
aumentar seu espaço fí sico para 
corresponder à nova realidade, 
e para os proprietários, isso 
não foi problema. “Desde o 
começo a gente percebeu que só 
precisava encontrar mecanismos 
de adaptação para sobreviver ao 
momento, e foi melhor do que 
esperávamos. Não demiti mos, 
aumentamos o nosso universo 
de clientes e mesmo após 
a retomada das ati vidades 
econômicas conti nuamos a 
crescer”, diz Ângela.

Serviços – Uma das aliadas 
nesta trajetória ascendente 
da Ferramix é a CDL, que com 
seus produtos e serviços ajuda 
a empresa a ter segurança nas 
vendas. A proprietária elogia 
o atendimento que recebe da 
equipe comercial da enti dade 
e manifesta a intenção de 
aproveitar os benefí cios 
oferecidos pela CDL, como 
a oportunidade de aderir ao 
Natal Show de Prêmios 2020, 
campanha da qual a empresa 
parti cipou em 2019.

UMA EMPRESA QUE CRESCEU 
COM A PANDEMIA

UMA EMPRESA QUE CRESCEU 
COM A PANDEMIA

HISTÓRIA DE LOJISTA
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Após o reconhecimento 
do estado de 
calamidade pública 

pelo Decreto Legislati vo nº 
6 de 20 de março de 2020, 
decorrente do coronavirus 
(covid-19), o Governo Federal 
editou diversas medidas 
inovadoras que impactaram 
signifi cati vamente as 
relações jurídicas e sociais 
do país. Dentre as normas 
impostas, ganharam 
bastante destaque as 
Medidas Provisórias 927/20 
e 936/20, que foram criadas 
com intuito de preservar 
empregos e diminuir 
impactos na economia. 
Tais medidas alcançaram 
ampla popularidade, já 
que infl uenciou e ainda 
infl uencia a vida de grande 
parte dos brasileiros, 
sejam eles empresários, 
trabalhadores formais ou 
seus dependentes.

A fl exibilização na 
adoção do teletrabalho, 
na antecipação das 
férias individuais, na 
concessão das férias 
coleti vas; a possibilidade 
de aproveitamento e 
antecipação de feriados; a 
ampliação do prazo para 
compensação do banco 
de horas; a possibilidade 

de redução proporcional 
da jornada de trabalho 
e salários, bem como de 
suspensão temporária do 
contrato de trabalho, dentre 
outras, apesar de terem 
recebido inúmeras críti cas, 
essas medidas simplesmente 
ditaram o curso das relações 
de emprego nesses últi mos 
meses tão caóti cos.

Ocorre que, pela própria 
natureza jurídica, a Medida 
Provisória possui um prazo 
de validade fi xado pela 
Consti tuição Federal, a qual 
estabelece a perda da sua 
efi cácia, caso esta não seja 
converti da em lei no prazo de 
60 dias, prorrogável uma vez 
por igual período, a contar 
da sua publicação. Isso 
implica dizer que, embora

possua força de lei e tenha 
aplicabilidade imediata, 
toda Medida Provisória 
deve ser imediatamente 
submeti da à análise do 
Congresso Nacional para sua 
conversão em lei ordinária e 
consequente prorrogação 
da aplicabilidade de suas 
disposições.

Assim, considerando 
as notas introdutória 
necessárias à compreensão 
do presente cenário, este 
arti go tem como objeti vo 
atualizar os leitores acerca do 
atual estágio de regulação da 
matéria trabalhista trazidas 
pelas Medidas Provisórias 
927/20 e 936/20, em razão 
da emergência vivenciada 
pela pandemia do Covid-19.

Editada em 22 de março 
de 2020, a Medida Provisória 
nº 927 chegou a ser aprovada 
pela Câmara de Deputados, 
no entanto, diante de tantas 
controvérsias e propostas 
de emendas, a medida foi 
reti rada da pauta de votação 
e não mais avançou no 
Senado Federal, fazendo com 
que o texto da MP 927/20 
perdesse a validade no dia 
19 de julho de 2020. Com 
isso, desde o dia seguinte à 
perda da efi cácia da referida 

AS REGRAS TRABALHISTAS APÓS 
A CADUCIDADE DA MP 927/2020 E 
PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 14.020/20

Vanessa Araújo de Souza
Advogada no escritório Caldas 

Góis Advogados Associados
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MP, as fl exibilizações trazidas 
por ela não poderão mais 
ser aplicadas nas relações de 
emprego.

Isso signifi ca dizer, por 
exemplo, que o empregador 
não poderá mais alterar 
unilateralmente o regime 
de trabalho dos seus 
empregados para qualquer 
ti po de trabalho à distância. 
De igual modo, a parti r de 
agora o empregador deve 
fi car atento à possibilidade 
de incidência de horas extras 
nos casos de comprovado 
trabalho em regime remoto 
além do tempo de jornada 
para o qual o empregado 
foi contratado. Quanto à 
possibilidade de adoção 
do trabalho remoto para 
aprendizes, esta restou 
autorizada, de forma 
excepcional, pela Portaria da 
SEPEC nº 18.775 publicada 
em 10 de agosto de 2020. 

A mesma lógica se aplica 
a todas as outras permissões 
antes trazidas pela MP 
927/20, ou seja, retorna-se 
às regras existentes antes 
de sua edição, a saber: as 
férias individuais só podem 
ser concedidas mediante 
comunicação prévia de 30 
dias, não há possibilidade 
de concessão de férias 
antes de ati ngido o período 
aquisiti vo, o tempo mínimo 
de concessão das férias volta 
a ser de 10 dias, o pagamento 
das férias e do adicional de 
1/3 deve ser feito em até 2 
dias antes do início das férias; 

também não há possibilidade 
de antecipação de feriado por 
meio de acordo individual 
consti tuído após a vigência 
da MP; novos acordos 
individuais que tratem a 
respeito de banco de horas 
deverão ser compensados 
em até 6 meses – e não mais 
em até 18 meses, como 
estabelecia a MP 927/20; a 
concessão das férias coleti vas 
também devem respeitar a 
comunicação prévia de 15 
dias de antecedência aos 
empregados, sindicato da 
categoria e ao Ministério da 
Economia, não podendo ser 
inferior a 10 dias corridos, 
nem concedidas mais de duas 
vezes ao ano; ademais, todas 
as normas de segurança e 
saúde de trabalho voltam a 
ser exigidas.

É importante frisar que 
mesmo com a perda da 
efi cácia da MP 927/20, os 
empregadores podem fi car 
tranquilos quanto a validade 
dos acordos negociados com 
seus empregados durante 
a vigência da referida MP, 
caso o acordo respeite as 
regras ali dispostas. Agora, 
cabe ao Congresso Nacional 
disciplinar, no prazo de 60 
dias, por meio de Decreto 
Legislati vo, as relações 
jurídicas dela decorrentes, 
caso contrário os atos 
prati cados durante sua 
vigência conservar-se-ão por 
ela regidos.

Desti no diferente se 
deu à Medida Provisória nº 

936 de 01 de abril de 2020, 
que insti tuiu o Programa 
Emergencial de Manutenção 
de Emprego e da Renda e 
trouxe novas medidas na 
esfera trabalhista, como a 
possibilidade da suspensão 
temporária do contrato 
de trabalho e a redução 
proporcional da jornada de 
trabalho e do salário, a qual 
foi aprovada pelo Congresso 
Nacional e converti da na Lei 
nº 14.020/2020. Em seguida, 
o Governo Federal editou os 
Decretos nº 10.422 de 13 de 
julho de 2020 e 10.470 de 
24 de agosto de 2020, que 
basicamente prorrogaram os 
prazos para celebração dos 
acordos que versem sobre 
a redução proporcional 
de jornada e de salário, 
bem como a suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho, para que possam 
ser realizadas dentro de um 
período máximo de 180 dias, 
não cumuláveis, ou seja, 
mesmo que o empregador 
se uti lize das duas 
possibilidades de acordos 
em momentos diferentes, 
a soma dos períodos das 
duas medidas adotadas não 
devem ultrapassar o limite 
estabelecido.

Além disso, quanto a 
suspensão da jornada de 
trabalho, o que antes só era 
possível negociar em até 
duas vezes por períodos 
mínimos de 30 dias, agora 
pode ser efetuado de forma 
fracionada, em períodos 
mínimos de 10 dias até o 
limite de 180 dias.
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Algumas outras 
novidades também 
foram trazidas pela Lei nº 
14.020/2020, dentre elas 
destacam-se: a previsão do 
início do marco temporal 
da estabilidade provisória 
em razão de acordo de 
redução ou suspensão para 
empregada gestante, que 
só começa a contar 5 meses 
após o parto, nestes casos, 
as medidas adotadas para 
suspensão do contrato 
ou redução da jornada e 
salário serão interrompidas 
tão logo ocorrido o evento 
caracterizador do início 
do benefí cio do salário-
maternidade, sendo de 
responsabilidade do 
empregador a imediata 
comunicação ao Ministério 
da Economia; fi ca também 
proibida a dispensa  sem 
justa causa do empregado 
portador de defi ciência 
pelo período que durar a 
calamidade pública; agora é 
possível o cancelamento do 
aviso prévio em curso, no 
caso de demissão decorrente 
dos efeitos da pandemia, 
desde que a opção seja feita 
em comum acordo entre as 
partes; destaca-se, ainda, a 
obrigatoriedade de fornecer 
ajuda compensatória 
aos empregados que se 
encontrem em gozo do 
benefí cio de aposentadoria 
e ti verem o contrato 
suspenso ou reduzido 
proporcionalmente a jornada 
e o salário, que deve ser, no

mínimo, equivalente ao 
benefí cio que o empregado 
receberia, caso não houvesse 
a vedação de recebimento 
do Benefí cio Emergencial de 
Preservação de Emprego e 
da Renda na sua condição.

Além destas novidades 
citadas, a Lei 14.020/2020 
também trouxe outras 
pequenas alterações nos 
requisitos para formalização 
de acordo de redução 
de jornada de trabalho e 
suspensão do contrato, bem 
como tratou de conceitos 
interpretati vos dos acordos 
fi rmados com base na MP 
936/20, inclusive quanto a 
aplicabilidade de acordos 
coleti vos surgidos após a 
celebração de negociações 
individuais, nestes casos 
cabe à empresa a análise 
cautelosa e individual de seus 
contratos a fi m de verifi car a 
necessidade de adequá-lo 
à nova sistemáti ca da lei e 
dos acordos coleti vos, casos 
estes sejam mais favoráveis.

Por fi m, outra novidade 
que não está vinculada 
à edição das medidas 
provisórias aqui discuti das, 
mas que tem signifi cati va 
importância e merece ser 
trazida, é a fl exibilização nas 
regras de recontratação de 
ex-funcionário, dispostas 
na Portaria 16.655 de 14 
de julho de 2020. A norma 
afastou a presunção de 
existência de fraude nos 
casos de recontratação de

ex-empregado que teve 
o contrato de trabalho 
rescindido, sem justa causa, 
dentro de 90 dias, contados 
da rescisão.

A possibilidade de 
recontratação de ex-
empregado mesmo antes 
de completados os 90 dias 
da rescisão anterior, será 
permiti da enquanto durar 
o período de calamidade 
pública decorrente da 
pandemia do Covid-19. 
Para tanto, é preciso que 
no novo contrato sejam 
manti das todas as condições 
do contrato anterior 
rescindido, exceto se houver 
previsão noutro senti do em 
instrumento decorrente de 
negociação coleti va.

Vê-se, portanto, que em 
poucos meses diversas foram 
as mudanças enfrentadas na 
esfera trabalhista – matérias 
estas que não puderam ser 
esgotadas neste singelo 
arti go – , por isso, é normal 
que os empresários tenham 
dúvidas e fi quem afl itos 
diante de tantas novidades 
que podem infl uenciar o 
modus operandi da empresa. 
Para isso, recomenda-se 
sempre que se busque um 
apoio jurídico a fi m de se 
evitar tomada de decisões 
que violem as regras vigente 
e consequentemente 
possam subsidiar eventuais 
demandas judiciais que 
busquem a anulação dos 
acordos celebrados.
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