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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

COMPRE OU RENOVE SEU CERTIFICADO DIGITAL NA CDL SÃO LUÍS. TEMOS CERTIFICADOS  DOS TIPOS E-CPF, 
E-CNPJ, NF-E, E-SIMPLES, E-JURÍDICO E E-SAÚDE, COM VALIDADES  A PARTIR DE 12 MESES.O VALOR DO 

CERTIFICADO DIGITAL DESTE ANÚNCIO É APENAS  PARA ASSOCIADOS CDL SÃO LUÍS. PARA SABER OS DEMAIS 
VALORES ACESSE WWW.CDLSAOLUIS.ORG.BR OU ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE COMERCIAL

www.cdlsaoluis.org.br

*VALOR PARA ASSOCIADOS CDL
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Presidente

Mais uma vez iremos às urnas eleger nossos 
representantes nos poderes Executivo 
e Legislativo Municipal, e não precisa de 

estudos técnicos para constatar o quanto São Luís precisa de 
gestor e legisladores competentes.

Há muito se fala sobre o potencial que nossa cidade 
tem para se tornar uma referência no país, no entanto, 
o que vemos é o acúmulo de problemas, decorrentes do 
crescimento desordenado e da falta de políticas públicas 
resolutivas.

A vitrine eleitoral expõe uma grande quantidade de 
candidatos, com diferentes propósitos, mas é importante 
lembrar que votar não pode ser uma aventura. Pelo voto 
decidiremos o destino da nossa cidade pelos próximos quatro 
anos.

Nesse contexto, fazemos algumas reflexões, 
especialmente sobre o que se deve esperar de um Prefeito. 
A princípio, vou ressaltar que os critérios mais importantes 
devem ser a honestidade e a capacidade administrativa, 
qualidades indissociáveis para uma boa gestão, seja em 
instituição pública ou privada. Mas não se deve esquecer 
também que o gestor municipal deve ter liderança, 
capacidade de negociação, serenidade para administrar os 
conflitos e reconhecer a importância do diálogo, além de 
conhecer o município e suas necessidades. Esse último critério 
só se atinge com a participação de todos os agentes sociais, 
incluídas as entidades representativas dos setores produtivos 
e da comunidade.

O próximo gestor tem um desafio ímpar nunca 
antes colocado a outras gestões, pois desta vez, a futura 
administração municipal começa seu trabalho diante de uma 
pandemia de repercussão negativa em todos os setores da 
vida das pessoas. Isso coloca a urgência de termos políticas 
públicas planejadas e exequíveis para reverter a atual 
conjuntura e promover o crescimento da cidade, com geração 
de empregos, redução da pobreza, qualificação dos serviços 
públicos e fomento a novas oportunidades.

Então, o futuro da nossa cidade, não depende somente 
de um Prefeito ou vereadores. Estes devem ter as qualidades 
exigidas para os cargos que vão ocupar, mas o protagonismo 
na construção da São Luís que queremos e merecemos é de 
todos nós.
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A diretoria da CDL São Luís recebeu 
técnicos da Rede, para conhecer uma ação de 
expansão da operadora de cartões de crédito 
junto ao varejo de São Luís e firmar parceria.

A equipe, coordenada pela 
superintendente Comercial do Varejo, Luciana 
Proença, explicou que o objetivo é gerar valor 
aos associados, disponibilizando condições 
diferenciadas.

A Rede é uma das maiores empresas de 
meio de pagamento do país, que contabiliza 
mais de R$ 34 bilhões em suas máquinas, 
responsável por operar R$ 3 a cada R$ 10 
gastos em cartões de crédito ou débito, no 
Brasil.  

O presidente da CDL São Luís, Fábio 
Ribeiro, ressaltou os diferenciais da parceria. 
“É cada vez maior a aceitabilidade do cartão 
como meio de pagamento nos pontos de 
venda, e os benefícios propostos pela Rede 
ao lojista estão adequados a todos os perfis 
de negócios do varejo local”, disse.

A superintendente informou que a 
parceria vai gerar maior engajamento entre a 
CDL e seus associados. “É uma iniciativa que 
agrega ao trabalho que a Câmara de Dirigentes 
Lojistas já vem fazendo, de dar suporte às 
empresas com soluções financeiras que 
contribuem para a eficiência dos negócios”, 
afirmou Luciana.

A equipe da Rede já realizou a 
capacitação dos consultores de venda 
da CDL para dar o suporte ao lojista, no 
aproveitamento das taxas diferenciadas 
oferecidas pela operadora. 

CDL FAZ PARCERIA COM A REDE 
PARA BENEFICIAR LOJISTA

         Associado 
CDL tem taxas 
diferenciadas. 
Informações 

pelo whats 98 
984010061

“

”
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A data já está marcada: 
27 de novembro próximo 
acontece a Black Friday 2020, 
e a previsão é de que seja a 
maior dos últimos tempos, com 
recorde de vendas. O motivo 
principal é a pandemia de 
coronavírus, que modificou os 
hábitos de consumo, acelerou 
a inserção das empresas no 
mundo digital e gerou uma 
grande demanda reprimida a 
ser atendida.

Para as empresas a famosa 
sexta-feira de descontos será 
uma grande oportunidade de 
negócios, especialmente para 
quem estiver preparado e 
inserido no mundo virtual.

O blog Conta Azul relata 
uma pesquisa divulgada pelo 
Méliuz, que revela que 72% 
dos brasileiros pretendem 
comprar algo na Black Friday 
2020. Dentre os entrevistados, 
42% pretendem comprar itens 
de necessidade, contra 25% 
que buscam itens de desejo, 
17% que querem trocar 
produtos antigos por novos e 
2% que pretendem adiantar 

suas compras de Natal para 
economizar nos presentes. 

A lista de produtos com 
maior intenção de compra é 
liderada pelos eletrodomésticos 
e eletro portáteis, seguidos 
de eletrônicos e Informática, 
perfumes e cosméticos, e 
vários outros itens de uso 
pessoal, para lazer e cultura. Ou 
seja, vai ter consumidor para 
todo tipo de empreendimento, 
no entanto, a empresa que 
estiver no mundo virtual 
leva vantagem.  A pesquisa 
mostra que a maioria dos 
consumidores farão compras 
online (58%), enquanto 11% 
irão comprar somente em lojas 
físicas e 30,92% pretendem 
dividir as compras entre lojas 
físicas e online. 

Esses números devem 
orientar as ações da sua 
empresa para vender bem na 
Black Friday 2020, mas isso 
requer preparo, planejamento, 
bom atendimento e ofertas 
reais.

O blog Conta Azul enumera 

um roteiro de planejamento 
para vender mais na Black 
Friday 2020:

E-COMMERCE OU LOJA 
FÍSICA?

Uma das primeiras 
decisões a serem tomadas 
antes da data é saber se a 
empresa vai participar com 
lojas físicas, online ou em 
ambas.

O potencial do e-commerce 
é enorme, mas uma parcela 
dos consumidores também 
pretende dar uma passada nas 
lojas tradicionais. Ou seja: o 
melhor cenário é ter sua loja 
física integrada à loja virtual.

QUAIS PRODUTOS?
Escolher criteriosamente 

os produtos ou serviços da 
promoção é muito importante. 

Será que a época do 
ano é favorável para vender 
aquele item com pouco giro 
no estoque? Ou seria melhor 

PANDEMIA VAI 
INFLUENCIAR A 
BLACK FRIDAY
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reforçar as vendas de um 
produto com mais aceitação, 
levando em conta possíveis 
sazonalidades?

Lembre-se de pensar nas 
necessidades do consumidor 
do “novo normal”, que tem 
novas prioridades de consumo, 
e vá além do preço.

Os descontos são o 
principal atrativo da promoção, 
mas seu concorrente também 
estará oferecendo preços 
baixos. Então, se diferencie 
de outras formas, agregando 
benefícios à compra, como 
sorteios, cursos relacionados 
aos produtos, vendas adicionais 
(do tipo “leve 3 e pague 2”), 
cartão fidelidade, garantia 
extra gratuita, etc.

Para lojas online, o frete 
grátis é unanimidade entre 
usuários e importante para 
influenciar a decisão de 
compra.

QUAIS SERÃO OS PREÇOS?
Uma vez que sejam 

identificados os produtos 
e como será a presença da 
loja no período promocional, 
é hora de sentar à mesa e 
negociar melhores condições 
com os fornecedores. Afinal, 
não adianta baixar os preços se 
isso significar redução drástica 
na margem de lucro.

QUAIS SERÃO OS CUSTOS?
Outro ponto fundamental 

a se considerar (e calcular) é 
o custo operacional. Assim 
como obter prazos maiores 
e preços mais em conta junto 
aos fornecedores, saber 
exatamente o quanto custa 
operar na Black Friday também 
é decisivo.

QUAL SERÁ A POLÍTICA DE 
DESCONTOS?

Também é importante 
adotar uma política de 
descontos clara, que não deixe 
margem para dúvidas junto 
ao consumidor. Lembrando 
que artifícios como aumentar 
o preço de um produto um 
pouco antes da Black Friday 
para no dia retornar com o 
valor normal já se tornaram 
facilmente detectáveis.

O consumidor está muito 
bem informado e qualquer 
tentativa de fraude é percebida 
na hora — já ouviu falar da 
“Black Fraude”?

Quando a loja tenta 
ludibriar o consumidor, ele 
se sente enganado, não volta 
a comprar e ainda pode 
acabar com a reputação da 
marca compartilhando sua 
insatisfação na internet. 
Portanto, o melhor é sempre 
agir com honestidade e 
transparência.

QUAL SERÁ A POLÍTICA DE 
TROCAS?

No caso de lojas físicas 
e virtuais que participam 
simultaneamente, é 
recomendável permitir trocas 
em lojas físicas de produtos 
comprados em e-commerce.

Assim, divulgar uma 
política de troca de produtos 
da forma mais direta possível 
previne aborrecimentos e evita 
que o cliente procure os órgãos 
de defesa do consumidor.

USE AS REDES SOCIAIS
Seja para divulgar ofertas, 

atender clientes ou cultivar um 
relacionamento a partir dessa 

interação, as redes sociais 
ajudam a vender. Sua empresa 
pode utilizar ferramentas 
como o Facebook Anúncios e 
Publicidade no Instagram para 
criar anúncios e impulsionar 
publicações com suas ofertas 
da Black Friday, com a vantagem 
de segmentar seu público-alvo 
com precisão. 

COMO FAZER A BLACK 
FRIDAY NO SETOR DE SERVIÇOS?

Prestador de serviços 
também pode aproveitar a 
data para aumentar as vendas.

O segredo para ter tanto 
sucesso quanto o comércio é 
ser criativo e oferecer ao cliente 
algo que ele não encontrará no 
concorrente. Alguns exemplos:

Uma consultoria pode 
oferecer um percentual de 
descontos para contratos 
fechados naquele dia ou 
semana.

Um restaurante pode 
oferecer uma refeição grátis 
para quem vier acompanhado.

Uma agência de turismo 
pode vender pacotes com 
um dia extra grátis no destino 
escolhido.

Uma academia de ginástica 
pode dar desconto ou isentar a 
taxa de matrícula para novos 
alunos.

Quem define a oferta é 
você, mas não se esqueça da 
necessidade de se preparar 
bem para essa promoção.

Setembro/Outubro | 2020 7
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Nos acostumamos 
com o tema LGPD e temos 
já alguma noção da sua 
importância. Por diversos 
aspectos não jurídicos, como 
a longa controvérsia sobre 
a data da sua entrada em 
vigor, a Lei foi ganhando os 
noticiários e as nossas vidas, 
mas será que você tem 
exata consciência de quais 
modificações esta legislação 
tão comentada pode ter 
sobre a sua empresa ou 
sobre a sua pessoa? 

Bem, se você não é 
um estudioso do tema ou 
não esteve muito atento 
a todo o debate travado, 
possivelmente a resposta 
será não. Pensando nisto, no 
presente artigo tentaremos 
em rápidas reflexões 
traçar um quadro das 
principais transformações 
e dúvidas relacionadas à 
nova legislação, apontadas 
pelos doutrinadores da 
área e apresentar de forma 
simplificada os passos 
recomendados para a 
adequação das empresas à 
nova legislação. 

É claro que muitos 
outros pontos, alguns ainda 
nem vislumbrados, surgirão 
e podem não constar no 

presente exercício, mas 
esta é uma característica 
do denominado Direito em 
TI, ter que se construir num 
mundo em processo, em 
transformação ininterrupta 
e contentar-se assim com a 
sua natural incompletude. 

Inicialmente nos parece 
necessário enfatizar que a 
legislação de proteção de 
dados pessoais no Brasil se 
aplica a todas as instituições, 
empresas e pessoas físicas 
que coletam e tratam 
dados com fins comerciais 
e financeiros, o que engloba 
- sem dúvida alguma - 
empresas, sejam elas 
grandes, médias, pequenas 
ou micro estabelecimentos. 

A lei 13853/2019 
inclusive já criou uma 
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), 
cuja função é assegurar a 
efetivação das garantias, 
inclusive com a aplicação de 
severas punições aos atores. 

O dever de casa que 
todo empresário tem que 
fazer agora é conhecer os 
dez princípios preconizados 
pela lei, tentar adequar seus 
processos à consecução 
dos mesmos dentro de 
suas rotinas produtivas, sob 

o risco de se submeter a 
penas que vão desde uma 
advertência, multa simples, 
multa diária, publicização 
até a medidas mais 
extremas, como suspensão 
ou proibição do exercício da 
atividade. 

Diante desta urgência 
muitas têm sido as fórmulas 
preconizadas pelos 
estudiosos para conduzir a 
tal adequação. Optamos, por 
sua simplicidade, por aquela 
apresentada pelo Advogado 
e especialista na matéria, 
José Milagre, que é também 
perito em Informática, 
marketing e proteção de 
dados e especialista em 
crimes cibernéticos (www.
josemilagre.com.br). 

Segundo o expert, a 
questão agora é tentar 
encontrar as áreas sensíveis 
dentro da empresa sobre as 
quais incidam as disposições 
da nova legislação. Assim um 
primeiro passo seria criar 
um plano de ação. Nele, 
devem constar os passos 
a superar para entregar 
a conformidade com as 
diretrizes e um diagnóstico 
de pontos chave como, por 
exemplo, qual é o papel da 
empresa como “ator” em 

QUAL O IMPACTO DA LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS NAS EMPRESAS?
José Caldas Gois
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relação ao dado pessoa. 
Ou seja, o empresário tem 
que perguntar: quem eu 
sou em relação ao dado? 
Sou um controlador? Um 
simples processador? Eu 
tenho poder de mando ou 
gerência? 

Num segundo momento 
é importante identificar os 
ciclos de vida dos dados que 
ocorrem a todo momento 
em que a empresa colhe 
uma informação do titular 
do dado, comprador, 
contraparte em um contrato 
e a encaminha dentro do 
sistema. Assim existem 
ciclos de vida de dados 
desde a recepção, passando 
pelo cadastro de clientes, 
contratos fornecedores, 
recursos humanos, 
marketing etc. 

Identificados os ciclos 
de vida é preciso interpretar 
quais dados são tratados 
pela empresa. São dados 
pessoais? Diretos? Indiretos? 
Estão anonimizados ou 
pseudo anonimizados? São 
dados anônimos? Sensíveis? 

Após a identificação dos 
dados devemos cogitar a 
respeito da aderência dos 
processos de tratamento 
quanto aos 10 princípios 
preconizados pela lei, 
fazendo a pergunta, ao 
realizar o processo, se está 
observando tais princípios? 

Num quinto passo 
é preciso analisar as 
premissas ou hipóteses sob 
as quais estou embasando 
o tratamento. A premissa 
básica mais conhecida é o 
consentimento.  Apesar da 

sua inegável importância, 
entretanto, o consentimento 
é apenas uma hipótese 
residual que consiste em 
exigir que o titular dos dados 
esteja livremente consciente 
de que os seus dados serão 
usados para um determinado 
fim, mas não a única. 
Existem outras hipóteses 
como execução do contrato, 
interesses legítimos, etc.  
Assim é preciso revalidar 
o consentimento, tendo 
em vista que não basta um 
consentimento informado, 
mas também livre expresso 
inequívoco, específico e  em 
alguns casos, destacado. 

Tais medidas deverão 
conduzir à revisão das 
políticas de segurança, dos 
termos de uso e permissões 
para o titular, incorporando-
se na cultura da empresa 
daí em diante. É o que se 
denomina de Privacy by 
default, Privacy by design... 
que em linguagem comum 
nada mais é que pensar cada 
novo instrumento dentro da 
empresa com a preocupação 
voltada à adequação à 
preservação dos dados 
pessoais. 

Se mesmo com todos 
estes cuidados algum 
incidente acontecer que 
coloque em risco ou atinja 
a segurança informacional 
dos titulares dos dados 
a empresa deverá ter 
procedimentos claros 
sobre quem vai notificar o 
incidente, qual equipe vai 
atuar além da adoção de boas 
práticas, como criptografia e 
pseudoanonimização. Um 
ponto importante é que a 

empresa deve nomear um 
encarregado de proteção 
de dados dentro da sua 
estrutura, pois é ele quem 
vai se relacionar com o 
titular dos dados e com as 
entidades do sistema. 

Em síntese, estes seriam 
os passos fundamentais 
para começar a se adequar 
à nova Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, eles não 
são simples, apesar de aqui 
vistos num plano muito 
geral, mas são necessários, 
pois quando deixamos de ser 
empresários, controladores, 
processadores de dados 
nos tornamos pessoas 
comuns para as quais os 
dados pessoais na sociedade 
moderna se tornaram um 
bem precioso, cobiçado e 
através dos quais se praticam 
crimes, e contravenções. 

José Caldas Gois
 *Advogado de Caldas 
Gois Advogados 
Associados  

Professor de Direito do 
Consumidor 

Assessor Jurídico da CDL 
São Luís 
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O início da vigência da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) traz muitas dúvidas 
para as empresas sobre como 
deve ser a adequação delas 
à nova legislação, que inclui 
mudanças em seus processos 
para proteger os dados dos 
clientes e estarem preparadas 
para atender ao direito do 
titular de receber informações 
sobre o tratamento de seus 
dados.

O SPC Brasil listou algumas 
medidas que devem ser 
tomadas pelas empresas.

Quais as condutas 
recomendadas no projeto 
de adequação?

1 - Definir equipe interna: 
Ainda que você contrate uma 
consultoria, precisará de, no 
mínimo, uma pessoa do seu 
quadro de colaboradores para 
acompanhar, validar entregas 
e cuidar do seu projeto de 
adequação. O ideal é ter uma 
equipe multidisciplinar, pois as 

questões que envolvem dados 
exigem habilidades distintas.

2 - Promover a 
conscientização: É muito 
importante que não apenas o 
time do projeto saiba sobre a 
LGPD e a proteção de dados, 
mas toda a organização. Para 
isso, recomenda-se que sejam 
desenvolvidos treinamentos, 
divulgação de materiais, 
curiosidades, etc.

3 - Realizar o mapeamento: 
Todos os processos de todas 
as áreas que envolvam dados 
pessoais devem ser mapeados 
a fim de identificar o tipo de 
dado, uso, finalidade, acessos 
e compartilhamentos em cada 
processo. Assim, poderão ser 
descobertas falhas, lacunas e 
os ajustes necessários para a 
adequação.

4 - Após realizar o 
mapeamento, você precisará 
compreender as respostas 
informadas e identificar 
falhas/lacunas que precisem 
de ajustes. Nesta etapa, você 
poderá notar que precisa 

atualizar contratos com 
fornecedores, criar políticas 
de privacidade para sites, 
colaboradores, terceiros/
fornecedores, revisar acessos 
de colaboradores aos sistemas, 
etc.

5 - Plano de Ação: Defina 
quais ações precisará realizar 
para estar em conformidade 
com a lei, quanto tempo 
precisará para cumprir cada 
tarefa e quem serão os 
responsáveis.

6 - Os titulares dos dados 
(geralmente seus clientes) 
conquistaram vários direitos 
relacionados aos seus dados 
pessoais. A empresa deverá ter 
um meio de atendimento, físico 
ou digital gratuito e facilitado. 
Fique atento para confirmar a 
identidade do titular. Confirme 
que quem está requisitando o 
atendimento é o próprio titular 
ou seu representante legal. 
O acesso indevido poderá ser 
uma infração à lei.

7 - Depois de executar o 
plano de ação, será necessário 

A LGPD E OS 
DADOS DOS 
CLIENTES
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ter governança dos dados. 
Nos termos da LGPD, o 
responsável pela governança 
é o Encarregado. Ele deve 
ser o canal de comunicação 
entre a empresa,a ANPD e os 
titulares, bem como fazer a 
gestão de todos os processos 
que envolvam dados pessoais.

Quais são os requisitos 
que uma empresa que 
elege o consentimento para 
tratar dados pessoais deve 
cumprir?

O consentimento deverá:

a) ser livre, inequívoco e 
informado, ou seja, o titular não 
pode ser obrigado a consentir, 
não pode ter dúvidas quanto 
ao conteúdo e deve expressar 
a sua vontade.

b) ser específico, sendo 
consideradas nulas as 
autorizações genéricas por 
parte do titular. Não

serão mais aceitas 
autorizações genéricas, do 
tipo: coletamos os seus 
dados para melhorar a sua 
experiência ou para melhorar 
os nossos produtos e serviços.

c) ser fornecido por 
escrito ou por outro meio que 
demonstre a manifestação 
de vontade do titular. Caso o 
consentimento seja fornecido 
por escrito, esse deverá constar 
de cláusula destacada das 
demais cláusulas contratuais.

As empresas deverão 
garantir que o titular possa 
revogar seu consentimento a 
qualquer momento mediante 
manifestação expressa, 
por procedimento gratuito 
e facilitado. Assim, será 

necessário que seja realizada 
uma gestão do consentimento, 
uma vez que revogado e 
eliminado, o dado não poderá 
mais ser usado pela empresa 
para a finalidade que foi 
consentida pelo titular.

O consentimento 
poderá ser considerado 
nulo, caso as informações 
fornecidas ao titular tenham 
conteúdo enganoso ou 
abusivo, ou não tenham sido 
apresentadas previamente 
com transparência, de forma 
clara e inequívoca. Caberá 
às empresas provarem que o 
consentimento foi obtido em 
conformidade com a lei, sendo 
vedado o tratamento de dados 
pessoais mediante vício de 
consentimento.

É importante ressaltar que 
mesmo com a revogação e/ou 
eliminação do consentimento, 
é provável que o dado do 
titular ainda precise ser 
tratado pela empresa, seja 
para cumprir uma obrigação 
legal ou regulatória, seja 
para o exercício regular de 
direitos em processo judicial, 
administrativo ou arbitral.

Em relação aos direitos 
dos titulares, quais são 
os prazos que devem ser 
cumpridos pelas empresas?

No atual momento, temos 
apenas dois prazos definidos 
e estes estão relacionados ao 
direito de

confirmação e acesso aos 
dados pessoais por parte dos 
titulares. São eles:

a) imediatamente e em 
formato simplificado, de modo 

que facilite a compreensão do 
titular.

b) em 15 dias, contados 
da data do requerimento do 
titular, por meio de declaração 
clara e completa, que 
indique a origem dos dados, 
a inexistência de registro, 
os critérios utilizados e a 
finalidade do tratamento.

Para todos os demais 
direitos que podem ser 
exercidos pelos titulares dos 
dados, a lei não estabeleceu 
prazos, mas a recomendação 
é que sejam analisados no 
menor tempo possível.

E como estas 
informações e os dados 
devem ser disponibilizadas 
para o titular?

As informações e os 
dados poderão ser fornecidos 
a critério do titular por meio 
eletrônico, seguro e idôneo 
para esse fim ou de forma 
impressa.

As empresas sempre 
precisarão atender aos 
pedidos dos titulares?

Não. Os direitos dos 
titulares não são absolutos. 
Caberá à empresa avaliar se 
o pedido apresentado tem 
fundamento, com base na lei, 
para ser atendido. Contudo, 
sempre precisarão apresentar 
uma resposta ao titular, ainda 
que seja para informá-lo que 
não trata os seus dados e, 
sempre que possível, indicar 
quem o faz ou as razões 
de fato ou de direito que 
impedem a adoção imediata 
da providência.
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As regras da LGPD 
conflitam ou invalidam as 
do Cadastro Positivo?

Não. A LGPD é uma lei 
geral que afeta todos os ramos 
e atividades da economia 
que tratam dados pessoais e 
busca proteger apenas dados 
de pessoas físicas. Já a Lei do 
Cadastro Positivo é  específica 
e se limita a estabelecer 
regras referentes aos dados 
relacionados ao histórico de 
pagamento tanto de pessoas 
físicas, quanto de pessoas 
jurídicas.

Em razão da LGPD, o SPC 
Brasil estará impedido de 
tratar os dados das pessoas 
físicas? Precisará, por 
exemplo, do consentimento 
delas para viabilizar uma 
consulta para análise de 
crédito ou processar um 
registro de inadimplência?

Não. O SPC Brasil não 
estará impedido de tratar os 
dados das pessoas físicas e, 
para essas finalidades, não 
precisará do consentimento, 
uma vez que a LGPD em seu 
art.7º, VII estabeleceu a base 
legal “Proteção ao Crédito” 
como justificativa válida para 
se realizar o tratamento dos 
dados pessoais.

É preciso cumprir todos 
os princípios previstos na 
LGPD ou apenas um deles já 
é suficiente?

Os agentes de tratamento 
são obrigados a cumprir todos 
os princípios previstos na 
LGPD. O descumprimento de 
apenas um deles já é causa de 
infração à lei.

FIQUE ATENTO

DADO SENSÍVEL

Os dados não precisam estar armazenados em um 
sistema, em um site ou em nuvem para que seja obrigatório 
o cumprimento das regras sobre proteção de dados pessoais. 

Aqueles arquivos físicos ou aquela gaveta onde estão 
guardados os currículos de candidatos ou fichas impressas 
preenchidas por clientes também precisarão ser tratados de 
acordo com a LGPD!

Dado pessoal sensível é uma categoria especial de dados 
pessoais que merecem ser tratados com mais cautela como:

• Origem racial ou étnica

• Convicção religiosa

• Opinião política

• Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político

• Informação genética ou biométrica ou referente à 
saúde ou à vida sexual

DADO PESSOAL
Dado pessoal é a informação relacionada a pessoa física 

(natural) que permite que o indivíduo possa ser imediatamente 
identificado ou identificável. Alguns exemplos:

• Número do CPF

• Dados Cadastrais

• Data Nascimento

• Profissão

• Dados de Geolocalização

• Interesses e Hábitos de Consumo

• IP

E muitos outros!

FISCALIZAÇÃO

O descumprimento da LGPD será fiscalizado pela ANPD. 
Com a vigência da  lei, a empresa poderá ser fiscalizado pelos 
órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público e ser 
acionada perante o Poder Judiciário.
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ACONTECEU 

SUPERINTENDENTE DO BNB VISITOU A CDL

O presidente Fábio Ribeiro recebeu o novo 
superintendente regional do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), Danivan Borges Lacerda, para 
falar sobre parcerias para beneficiar o lojista.

O gestor da CDL ressaltou as dificuldades 
que a pandemia de coronavírus trouxe para os 
negócios, especialmente o varejo, que precisa 
de incentivos para retomar o crescimento. 
Segundo Danivan, o BNB disponibilizou linhas 
de crédito específicas para esse período e 
criou novas estratégias para atendimento 
das empresas, visando facilitar o acesso aos 
produtos do banco.

           ANIVERSÁRIO DA CNDL

A Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas completou 60 anos no dia 21 de 
outubro. A data foi comemorada com uma 
solenidade virtual, transmitida pelo You Tube, 
que contou com a participação de diversas 
autoridades nacionais, lideranças empresariais 
e entidades do sistema CNDL. 

LIDERANÇAS EMPRESARIAIS RECEBERAM 
CANDIDATO BRAIDE

O candidato à Prefeitura de São Luís, 
Eduardo Braide, solicitou da CDL e foi recebido 
por lideranças empresariais maranhenses para 
uma conversa informal sobre suas propostas 
para a próxima gestão municipal.

A pauta do encontro foi focada nas 
demandas dos setores produtivos e sugestões 
de ações para impulsionar o desenvolvimento 
econômico da capital maranhense.

O evento, realizado no auditório da CDL, 
cumpriu rigorosamente o protocolo sanitário, 
com o uso de máscara e distanciamento social, 
entre outras medidas.

CAPACITAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
A CDL São Luís promoveu uma capacitação 

de seu corpo funcional sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), a legislação que 
trata da responsabilidades das empresas na 
coleta, tratamento e compartilhamento de 
dados pessoais.

O evento foi comandado pela Assessora 
Jurídica, Anne Silva, que abordou os principais 
aspectos da LGPD, ressaltando a importância 
dessa mudança na proteção do consumidor e os 
impactos que a lei causa na rotina da entidade.



CAPA14

COMO FICA O PAGAMENTO 
DO 13º SALÁRIO?

Novembro é o mês da primeira parcela do 13º salário, mas num ano atípico em que a pandemia 
de coronavírus gerou uma legislação diferenciada para atender à realidade de trabalho do país num 
momento emergencial, muitas empresas têm dúvidas quanto ao cálculo que deve ser aplicado para o 
pagamento do abono ao trabalhador. 

Para orientar as empresas, O Lojista entrevistou a Dra Adriana Mendonça da Silva.

Considerando questões como suspensão de contrato e redução de jornada e salário, como fica o 
13º salário este ano? 

As alterações legislativas introduzidas durante a pandemia permitiram a suspensão do contrato de 
trabalho e a redução de jornada e salário, entretanto, não trataram de como essas mudanças repercutem 
no cálculo do 13º salário.  

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga aos trabalhadores do setor privado entre fevereiro e 
30 de novembro e a segunda parcela, até 20 de dezembro e seu cálculo ocorre com base na remuneração 
do mês de dezembro do trabalhador.

O 13º salário para este ano deve observar o princípio da irredutibilidade do valor nominal do décimo 
terceiro salário, mas os cálculos serão diferentes para os trabalhadores afetados pela Medida Provisória 
nº 936, de 1º de Abril de 2020, convertida na Lei nº 14.020, de 6 de Julho de 2020 e que compõe o 
Programa Emergencial do Emprego e da Renda. 

O cálculo do 13º salário considera o valor da remuneração do mês de dezembro, dividido por 12 
(quantidade de meses do ano) e multiplicado pelo número de meses em que o trabalhador prestou serviços 
por 30 dias, considerando-se como mês fração de 15 dias ou mais dias trabalhados.

Os meses de suspensão do contrato de trabalho devem ficar fora desse cálculo, por exemplo, se o 
trabalhador teve seu contrato suspenso por 120 dias (4 meses), terá o valor nominal de seu salário dividido 
por 12 e multiplicado por 8 meses.

A irredutibilidade do 13º é garantida por lei, ela não deve ser cumprida? 
Sim. A irredutibilidade do salário está prevista no art. 7º, inciso VI da Constituição Federal e é aplicável 

ao 13º salário. Os trabalhadores que tiveram suspensão do contrato e redução de jornada e salário, não 
terão redução nominal do 13º salário, mas o cálculo será diferente. Será feito de forma proporcional ao 
número de meses trabalhados em caso de suspensão do contrato e proporcional aos valores pagos em 
casos de redução de jornada e de salários. A base de cálculo deverá considerar o valor nominal integral 
do salário.

 
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda deve ser incluído no cálculo do 13º salário?
Não. O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda foi criado pela Medida Provisória 

nº 936, de 1º de Abril de 2020, convertida na Lei nº 14.020, de 6 de Julho de 2020 e compõe o Programa 
Emergencial do Emprego e da Renda para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência 
sanitária decorrente da pandemia de coronavírus. Esse benefício constitui uma complementação de renda 
ao trabalhador, uma espécie de auxílio para quem aderiu ao programa, porém, esse valor não entra na 
base de cálculo do 13º salário. 

Como fica o 13º salário no caso da suspensão de contrato? 
A suspensão do contrato de trabalho repercute nas obrigações de pagamento de salário e do 

recolhimento do FGTS. O trabalhador não receberá salários pagos pelo empregador e perderá os 
recolhimentos do período em que ficou sem trabalhar. A ausência dos depósitos implicará na redução do 
valor total depositado e na multa, em caso de demissão sem justa causa. Outros benefícios como plano de 
saúde, previdência privada e auxílio-creche podem ser mantidos. 

A suspensão afeta diretamente o cálculo do 13º salário, pois haverá desconto dos meses em que 
não houve prestação de serviços pelo trabalhador. Cada mês trabalhado representa 1/12 da fração que 

Adriana Mendonça da Silva
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compõe o 13º salário.
Para saber o valor do 13º salário, é preciso dividir o valor de seu salário por 12 e multiplicar pela 

quantidade de meses que trabalhou durante este ano, descontando os meses da suspensão do contrato.

Se o contrato ainda estiver suspenso no mês de dezembro, o trabalhador tem direito ao 13º salário? 
Sim. O trabalhador tem direito ao 13º salário mesmo que o contrato de trabalho esteja suspenso 

no mês de dezembro, mas o cálculo será proporcional aos meses em que o empregado efetivamente 
trabalhou, ou seja, quem trabalhou menos de 12 (doze) meses terá direito a um valor inferior ao 13º 
salário integral. É o caso do trabalhador que teve o contrato suspenso por um mês ou mais. De acordo com 
a jurisprudência consolidada no Tribunal Superior do Trabalho, o 13º salário é proporcional à quantidade 
de meses trabalhados no ano.

As negociações individuais ou coletivas feitas nesse período podem de alguma forma influenciar 
no cálculo do 13º salário? 

Sim. A Lei nº 14.020, de 6 de Julho de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, autoriza a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, no inciso II, art. 
7º e a suspensão do contrato de trabalho, no §1º, art. 8º, mediante pactuação por convenção coletiva de 
trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregado e empregador.

O inciso V do art. 611-B da CLT, introduzido com a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) estabelece 
constituir objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a supressão ou a redução 
do valor nominal do décimo terceiro salário.

Apesar da liberdade negocial entre as partes, exercida de forma individual ou coletiva, quaisquer 
acordos firmados com base na Lei nº 14.020/2020 não podem alterar normas que disponham sobre o 13º 
salário e o seu cálculo, previsto na legislação ordinária.

Desse modo, negociações individuais ou coletivas feitas nesse período apenas influenciam no cálculo 
do 13º salário do trabalhador que teve suspenso seu contrato de trabalho ou que teve pactuada redução 
de jornada e de salários, pois terão o cálculo do 13º salário correspondente apenas ao número de meses 
em que trabalharam ou proporcional às horas e dias trabalhados no período e observância da base de 
cálculo sobre o valor nominal do salário do trabalhador.

Negociações individuais ou coletivas devem respeitar os princípios da proteção ao trabalhador e o da 
irrenunciabilidade de direitos em estrita observância aos limites estabelecidos na Constituição.

Qual seria a melhor alternativa para a empresa se respaldar e evitar ações judiciais?
É importante lembrar que o trabalhador tem até 2 (dois) anos do 

término do contrato de trabalho para propor ação na Justiça do Trabalho 
contra o empregador e pode requerer as verbas trabalhistas referentes 
aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O prazo de prescrição 
está previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e no 
artigo 11 da CLT.

Muitos trabalhadores, em razão do momento conturbado da 
pandemia, mesmo havendo irregularidades no contrato de trabalho, 
por temerem perder seus empregos, podem optar por não processar 
o empregador, mas essas ações judiciais podem ser propostas nos 
próximos anos. Qual seria, então, a recomendação para as empresas? 

A resposta exige que a empresa adote uma postura de responsabilidade 
social e respeito aos direitos trabalhistas. As flexibilizações introduzidas 
pela legislação durante a emergência de saúde pública e crise econômica, 
não extinguem princípios e direitos trabalhistas, devendo o empregador 
agir de acordo com a Constituição Federal, as normas trabalhistas e 
acordos e convenções coletivas de trabalho.  

O empregador deve pagar o 13º salário proporcional correspondente 
ao número de meses trabalhados, excluindo do cálculo os meses da 
suspensão do contrato de trabalho e considerar a redução da jornada e 
redução de salário pactuada. Não incluirá no cálculo o valor do Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e a base de cálculo 
deverá considerar o valor nominal integral do salário.

Adriana Mendonça da Silva
Mestre em Educação pela 
Universidade Católica de 
Brasília. Graduação em Direito 
e Licenciada em Filosofia pela 
UFMA. Especialista em Direito 
Civil e Processual Civil e Direito 
do Trabalho e Processo do 
Trabalho.
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SUA EMPRESA JÁ PODE PARTICIPAR 
DO NATAL SHOW DE PRÊMIOS

No desafiador ano de 2020, 
há uma grande expectativa do 
comércio pela chegada do final 
do ano, com a possibilidade 
de aquecimento das vendas, 
impulsionadas pelo tradicional 
consumo natalino.

 A CDL São Luís esteve 
sempre atenta às demandas do 
varejo e realizou diversas ações 
importantes para dar suporte 
às empresas associadas ou não, 
neste período de suspensão do 
funcionamento do comércio 
e redução das atividades 
econômicas. E para este final 
de ano, a entidade tomou a 
decisão de realizar mais uma 
edição da mais importante 
campanha promocional de 
vendas da capital maranhense.

 O presidente Fábio 
Ribeiro explica que o Natal 
Show de Prêmios 2020 será a 
mais importante iniciativa de 
fomento ao setor de comércio 
e serviços realizada este ano. 
“Decidimos, em parceria 
com a Associação Comercial 
do Maranhão, realizar a 

campanha, que foi sucesso 
nos anos anteriores, porque 
com ela o lojista poderá 
oferecer um diferencial ao seu 
cliente e, isso é fundamental 
para influenciar a decisão de 
compra”, diz.

 O Natal Show de 
Prêmios 2020 acontece de 1º a 
30 de dezembro, abrangendo 
toda a região metropolitana de 
São Luís, com o sorteio de um 
automóvel Fiat Argo e cinco 
TVs de 50 polegadas.

 A adesão à campanha já 
pode ser feita junto à equipe 
comercial da CDL São Luís (98 
98401 0061), para pagamento 
em condições facilitadas. 
A expectativa é superar os 
indicadores da promoção em 
2019, quando o Natal Show de 
Prêmios movimentou mais de 
R$1 milhão em vendas.

 O cliente que comprar 
nas lojas participantes terá 
direito a um cupom, a cada R$ 
50 em compras, para concorrer 
à premiação. As transações 
efetuadas na maquininha 

da Rede ou Pop Credicard 
darão direito ao consumidor 
participante receber cupons em 
dobro, e pagando com cartões 
Mastercard na maquininha da 
Rede ou Pop Credicard terá 
a receber cupons em triplo. 
Para comprovar as compras 
processadas pela REDE ou 
POP Credicard e cartões 
Mastercard, será exigida do 
cliente a apresentação do 
comprovante de compra do 
cartão e quando for efetuada 
por meio de terminais REDE ou 
POP Credicard (via do cliente), 
além do cupom ou nota fiscal 
da compra no ato da troca 
pelos cupons.

Patrocínio – A credibilidade 
já conquistada pela campanha 
agrega grandes marcas ao 
Natal Show de Prêmios 2020, 
que tem como patrocinador 
a Rede Pop, maior prestadora 
de serviços de adquirência 
das transações de cartão de 
crédito. Além do apoio da 
Mastercard, grupo Saga, Novo 
Mundo, Fecomércio e Banco 
do Nordeste.
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PORQUE ESTOU NO NATAL SHOW 
DE PRÊMIOS 2020?

"

"Ângela Pacheco (Ferramix) 

A campanha é um incentivo para 
aumentar vendas. Ano passado 
eu percebi que foi um atrativo 
importante para o cliente porque 
gerou expectativa e ele ficou animado 
para concorrer, se interessou mais em 
concretizar a compra. Esse ano vai ser 
ainda melhor

Participei da campanha em 2019 e 
deu ótimos resultados, com aumento 
nas vendas. Percebi que alguns clientes 
vinham comprar motivados pela 
premiação, eles queriam concorrer 
e ganhar. Agora em 2020 eu estou 
apostando de novo nessa campanha 
porque vale a pena

"

"

É a primeira vez que vou participar 
porque acho uma oportunidade fantástica 
de presentear o cliente. Como empresa 
de pequeno porte eu não teria como dar 
um prêmio de valor tão significativo; por 
isso, aderi à campanha, que agrega valor 
e promove engajamento. Quando a nossa 
empresa participa do Natal Show de Prêmios 
ela mostra que tem preocupação em oferecer 
algo mais ao seu cliente
Rômulo Azevedo (Distribuidora Semear)

Karla Rafaele Cruz (Franquia Amakaparys)

"

"
Esse foi um ano difícil, e eu agradeço à CDL 

pela força que dá ao comércio. A campanha 
vem num momento em que precisamos 
alavancar as vendas e a nossa experiência em 
2018 nos mostrou que o cliente procura mais 
as lojas que estão no Natal Show de Prêmios. 
Nossa empresa já garantiu o kit com um 
preço excelente, que faz valer o investimento 
porque motiva os clientes e representa uma 
divulgação a mais

"

"Vera Lúcia Cutrim (Casa Moderna)
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SETE EM CADA 10 EMPRESAS DO 
COMÉRCIO VAREJISTA TÊM DIFICULDADE 

PARA OBTER PRODUTOS
A maioria (72,8%) das 

empresas do comércio varejista 
declarou sentir dificuldades em 
obter acesso aos fornecedores 
de insumos, matérias primas 
ou mercadorias na segunda 
quinzena de agosto, mesmo 
após cinco meses de pandemia 
e com a flexibilização do 
distanciamento social.

O número caiu com relação 
aos 15 dias anteriores (78,5%), 
mas ainda segue o mais alto 
entre todos os segmentos de 
atuação no país. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Pulso 
Empresa, que acompanha os 
principais efeitos da pandemia 
de Covid-19 na atividade das 
empresas não financeiras, parte 
das estatísticas experimentais 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O comércio é o ramo de 
atividade que encontra mais 
dificuldades na obtenção de 
mercadorias. Em todo o setor, 
contando também atacado 
(53,6%) e veículos (42,2%), a 
percepção fica em 66,7% das 
empresas.

A dificuldade é bem 
superior ao declarado pelos 
ramos da indústria (51,8%), 
construção (40,6%) e serviços 
(26%). Por outro lado, o 
setor de comércio foi o que 
mais apresentou empresas 
apontando facilidades (10,5%) 
para achar os insumos.

Na média, 46,8% das 
empresas apontam dificuldade 
no acesso aos fornecedores, 
e apenas 7,3% disseram o 
contrário. As demais 44,2% 
não observaram alteração 
significativa.

Flávio Magheli, coordenador 
do IBGE, apontou que a pesquisa 
em um primeiro momento 
percebeu impactos negativos 
relacionados à demanda, 
como vendas, produção 
e atendimento, devido ao 
fechamento das lojas e ao 
isolamento social promovido 
em todo o país para conter o 
avanço da Covid-19. Depois, a 
percepção mudou.

"Em um segundo 
momento, o que passou a 
prevalecer foram os pontos 
relacionados à oferta e à 
cadeia de suprimentos, devido 
às dificuldades de acessar 
fornecedores", disse Magheli. 
O comércio varejista também é 
o segmento onde as empresas 
declararam sentir mais 
dificuldade na capacidade de 
realizar pagamentos de rotina: 
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mais da metade (54,7%) 
afirmaram ter problemas. O 
número está bem acima da 
média do país (40,3%).

O varejo é o ramo com mais 
empresas em funcionamento 
no país, com 1,084 milhão, 
quase 1 a cada 3 das que estão 
em atividade (3,4 milhões). 
Dessas, 44,7% tiveram 
dificuldade na fabricação dos 
produtos ou na capacidade de 
atender aos clientes, mais uma 
vez a maior marca entre todos 
os segmentos. Outras 35,7% 
das empresas do comércio 
varejista ainda reportaram ter 
sentido diminuição nas vendas 
ou serviços especializados.

De acordo com o IBGE, 
caiu para 33,5% a quantidade 
de empresas que percebem 
impactos negativos da 
pandemia nos negócios. Nos 
15 dias anteriores, eram 38,6% 
com essa sensação entre as 
3,4 milhões em operação no 
Brasil.

A melhora na percepção 
atingiu todos os setores. A 
maioria (52,6%) das empresas 
de maior porte sinalizou maior 
incidência de efeitos pequenos 
ou inexistentes na quinzena do 
que impactos negativos.

Segundo o coordenador 
do IBGE, a flexibilização do 
distanciamento social fez com 
que as empresas passassem 
a perceber cada vez menos 
impactos negativos da 
pandemia, mas que isso varia 
de acordo com cada local. 
"Os municípios tiveram ações 
diferenciadas e, apesar de 
avançarem no movimento de 
abertura, muitos ainda operam 
com controles e restrições de 
horário ou capacidade", disse 
Magheli.

As empresas que 
informaram maior incidência 
de efeitos negativos na 
segunda quinzena de agosto 
são do ramo de construção 
(40%), seguido pelo comércio 

(36%). Já na na indústria, 
40,3% reportaram impactos 
pequenos ou inexistentes, 
assim como nos serviços, com 
43,2%.

De acordo com o 
coordenador do IBGE, do 
ponto de vista setorial, no 
início da pesquisa, havia uma 
incidência forte de dificuldades 
na indústria, na construção, 
nos serviços e principalmente 
no comércio, devido à grande 
dependência dos pequenos 
comércios em relação às lojas 
físicas. E que algumas ainda 
veem o cenário difícil.

"Ao longo desses três 
meses, ocorreu uma retomada 
gradual, mas no final de 
agosto 33,5% das empresas 
ainda sinalizam algum grau de 
dificuldade", afirmou Magheli.

(Fonte: Folhapress)
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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

SACOLAS | CAIXAS | EMBALAGENS

AGORA VOCÊ TEM EM SÃO LUÍS UMA EMPRESA QUE PRODUZ TODO TIPO
DE IMPRESSO PARA SUA LOJA COM PREÇO, RAPIDEZ E QUALIDADE.
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O combate ao racismo 
entrou definitivamente na pauta 
corporativa mundial e já é visto 
por algumas empresas como 
prioridade. Recentemente a 
Magazine Luiza deu um passo 
importante com o anúncio de um 
programa de trainee exclusivo 
para negros. A ação rendeu 
polêmica nas redes sociais, com 
a acusação de racismo reverso, 
mas a empresa não só manteve 
a iniciativa, como reconheceu o 
desequilíbrio entre o número de 
funcionários e o de lideranças 
negras dentro da Magazine Luiza.

O grupo Boticário também 
anunciou que não usará mais a 
expressão "Black Friday", pelo 
fato do vocábulo preto (tradução 
de black) ser considerado 
uma referência negativa. A 
empresa vai participar da ação 
promocional mundial, com um 
termo próprio. 

As duas ações podem até 
ser vistas como gota d’água no 
oceano de práticas racistas que a 
sociedade tem incorporadas em 
seu cotidiano, mas significam 
ruptura, e pelo fato de serem 
grandes grupos empresariais, 
podem influenciar atitudes 
semelhantes. 

A mudança de cenário, 
no entanto, exige muito mais 
e passa pela implantação de 
novas diretrizes nas políticas 
de recursos humanos, além da 
absorção de uma mentalidade, 
pautada na desconstrução do 
racismo estrutural, que inclua 
funcionários e clientes.

Do ponto de vista do RH 
é fundamental superar as 
barreiras impeditivas para a 
igualdade racial nas empresas, 
excluindo, por exemplo, a 
seletividade baseada em ideias 
pré-concebidas relacionadas 
à inferioridade intelectual 
das pessoas negras, ou as 
dificuldades criadas para sua 
ascensão profissional. Outra 
questão importante é acabar 
com a discriminação salarial, 
remunerando o profissional 
negro com salário igual ao do 
branco, na mesma função. De 
acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), de 2019, no Brasil, a 
diferença salarial entre brancos 
e negros, no geral, é de 45%. 

Além destas, há a 
urgência de se implantar um 
ambiente sem preconceitos 
nas empresas, com a punição 

de comportamentos racistas, 
educar os colaboradores quanto 
à questão étnico-racial, motivá-
los a combatê-lo e até utilizar as 
redes sociais corporativas como 
canal de engajamento na causa.

É importante ressaltar 
que uma postura empresarial 
antirracista não pode ser 
assumida como estratégia 
de marketing. Seus efeitos 
positivos vão muito além 
de uma simples resposta às 
cobranças da sociedade ou 
participação num contexto de 
mudanças sociais. As estatísticas 
mostram que nos últimos 
anos, houve no Brasil aumento 
da escolaridade das pessoas 
negras, com crescimento do 
número de negros graduados, 
o que representa uma mão de 
obra emergente e qualificada 
disponível para o mercado de 
trabalho. Para as empresas 
do varejo, de modo especial, 
ter uma equipe multirracial 
possibilita também ter 
concepções pluralizadas 
no ambiente corporativo, o 
que pode ser um diferencial 
competitivo no multifacetado 
universo do consumo.
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DIGITAL.COM
R 34 Qda 36 nº 16 Jardim América São Luís - MA 

A4 PAPEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS
R da Palma nº 406  Centro São Luís - MA 

MERCEARIA OLIVEIRA
R Principal nº 6  Vila Vicente Fialho São Luís - MA 

SUELLEN GOMES DO AMARAL
Trav. Sousa Andrade  nº 7 Pq Universit São Luís - MA 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA MARANHÃO I
Av Eng. Emiliano Macieira s/n Maracanã São Luís - MA 

ACM COMÉRCIO E SERVIÇOS
Av São Sebastião - A Sala 02 nº 1542 Cruzeiro 
do Anil São Luís - MA

RESIDENCIAL TURU
Av General Artur Carvalho s/n  Miritiua São José 
de Ribamar - MA 

VIATUR
R 03 - A nº 14 Vila Operária S. José de Ribamar - MA 

MIL CURSOS
R da Paz Sala 08 Pav. Superior nº 673 Centro 
São Luís - MA 

KL LICITAÇÕES SÃO LUÍS
R Munim Cond Vitreo Bl 5 Apt 021 s/n Recanto 
dos Vinhais São Luís - MA 

G D MÓVEIS E ELETRO
R Duque de Caxias – A nº 260  Centro Icatu - MA 

COMERCIAL SOUSA
R D. Pedro I Qda 36- A nº 101 Bairro de Fátima  
São Luís - MA 

COMERCIAL PICO
R Projetada nº 425 Lot Gancharia São Luís - MA

DPG SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Av Dom Luís Lj 256 nº 300 Aldeota Fortaleza - CE

NOVAG1 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

TECNOLÓGICOS
R dos Professores nº 23 Cohafuma São Luís - MA 

FÁBRICA ÓTIMO PÃO
R Nossa Sra da Aparec. Q L 10 Areinha São Luís - MA 

ÓTICAS EXCELÊNCIA
Av Principal nº 13 Santa Efigênia São Luís - MA 

TRIUNFO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
R Vicente Queiroga nº 266   Coroadinho 
Vila dos Nobres  São Luís - MA 

ÁGUIA (021) 2042-3471
Vl Luizão A nº 15 Olho d’ Água São Luís - MA 

TECHLAB LABORATÓRIO OPTICO
Av dos Holandeses / Cons. Hilton Qda 05 Lote 
03 nº 3 Calhau São Luís- MA

CONSTRUTORA REGRA
R Jari/R Natal nº 32 Jardim Eldorado São Luís - MA

CASA NOVA
R da Glória nº 209 Centro Raposa - MA 

FLORICULTURA LÍRIOS FLORES
Av César Marques Q1 nº 2 Cohab Anil III São 
Luís - MA 

ARAGUAIA PRODUTOS DE FIBRA
Av Mal Rondon nº 47 Jd. Filadélfia Araguaína - TO 

P DE T DE C BAYMA FILHO
Av Daniel de La Touche  Ed Mocelin Tower Sl 101 
Garagem 38 P nº 20 Vila Vicente Fialho São Luís - MA 

ODONTO RISO
Av General Rivas s/n  Centro Santa Rita - MA 

DISTRIBUIDORA MASSARONA & CIA
R Duque Bacelar nº 2  Centro Santa Rita - MA 

N. I. J. CONTABILIDADE
R Embratel nº 109 Jardim Eldorado São Luís - MA 

CANTINA SPAZIO
R Estrada Nv do Vinhais  nº10  V. Embrat. São Luís - MA 

NOVOS ASSOCIADOS
A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís dá boas vindas a seus novos associados.
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LG BOMBAS & VÁLVULAS
Av Guajajaras Loja 01 nº 105 Recanto dos 
Vinhais São Luís - MA

CPAD COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
R da Paz  nº 428  Jardim São Cristóvão São Luís - MA 

MANANCIAL
R Dep. Magno Bacelar nº 40 Centro São Luís - MA 

ERICRED
R L Loja 04 Qda 16 nº2 Resid. Esperança São Luís - MA 

ATACADÃO TEND TUDO
R Mag. de Almeida nº 32 Cohatrac I São Luís - MA 

EDER MACIEL SERVIÇOS GRÁFICOS E CONTÁBEIS
Av 101 Unid 101 nº 28 Conj Nova Metrópoles 
Centro Anajatuba - MA 

SORVETERIA SKINATA
Unid 103 Av Principal/ Marcone Caldas/Rua 24  
Cidade Operária São Luís - MA

AVAANTTE
Av Jerônimo de Albuquerque, 20  Cond Pátio 
Jardins Torre B sala 533 – Hyde nº 25 Vinhais I 
São Luís - MA 

CONNECTION HOUSE
R Três Corações João de Deus São Luís - MA

J C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
R Edmundo Calheiros Loja Qda 9 nº 637 São 
Francisco São Luís - MA 

AUTO ESCOLA VIVA
R 61 Qda 124 nº29  Maiobão Paço do Lumiar - MA

SANTEC SERVIÇOS ELÉTRICOS
R 12 Qda 14 nº 14 São Raimundo São Luís - MA 

MPCON LTDA
R Buriti nº 3  Vila Mauro Fecury II São Luís - MA 

EMPREENDIMENTOS VERAS
V Lo 303 Q. 303 nº 15 Pq Vitória São Luís - MA 

ÓTICA VITÓRIA
Av 13 Qda 158 nº 2 Maiobão Paço do Lumiar - MA 
 
H C FERREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
R da Paz Loja 03 nº 546 Centro São Luís - MA

ÁGUIA NEGRA SERVIÇOS
Av Sen Vitorino Freire Ed Jonas Martins Soares 
Sala 406 1 Areinha São Luís - MA

PONTO DOS FRIOS
Av Amália Saldanha nº 106 Coroadinho S ã o 
Luís - MA  

ÓTICA VEJA
R do Passeio Loja 1011 Térreo Edif Shop La 
Ravardière nº 125 Centro São Luís – MA

NEW SHOP MOTORSPORT
Av dos Holandeses Qda 31 Lote 28 nº 28 Calhau 
São Luís - MA 

ODONTO COMPANY
Av Norte Sul Loja 03 nº 21  Residencial Primavera 
São Luís - MA

ACONCHEGO ESCOLA INTEGRAL
R 06 Qda 11 Salas 2 e 3 nº 10 Itaguará III São 
José de Ribamar - MA 

A R FACTORING
Av Daniel de la Touche Sala 709  nº 987  
Cohama São Luís- MA

CDC SOLAR
Av dos Holandeses Sala 26 nº 100 Calhau São 
Luís - MA

RENOVADORA DE PNEUS JURANDIR
Av Engenheiro Emiliano Macieira Km 04 nº 26 
Tibiri São Luís - MA 

SUPER EMPREENDIMENTOS
R Manoel Trindade nº 145-A Boiada Pedreiras - 
MA 

MANGUE BRASIL TURISMO
R do Sol nº 141 Centro São Luís - MA 

VL JÓIAS
R São João/Antonio Rayol/13 de Maio nº 426 
Centro São Luís - MA

BJ INSTALAÇÕES SOLAR
R da Paz nº 21 Resid Sol Nascente Vila Nova São 
Luís - MA 
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PARCERIAS OFERECEM 
BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na utilização de convênios que a entidade 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 fica?  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 fica? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlântico São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em ótica, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fica? 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 Pátio 
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? @oticavejaslz

Parque aquático recreativo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fica? 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 fica? 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 (ficando 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 fica? 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 
profissionais 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 profissionalizantes, 
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 emitida pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fica?  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 



Setembro/Outubro | 2020 25

TAXA ZERO PARA ABERTURA DE 
EMPRESAS NO MARANHÃO

Está em vigor até 19 de 
novembro uma medida do 
governo estadual, por meio da 
Junta Comercial do Maranhão 
(Jucema), que isenta as taxas 
de abertura de empresas 
por 60 dias. O objetivo é 
estimular as atividades 
empreendedoras, diante da 
pandemia da Covid-19. Com 
a medida, o Maranhão passa 
a ser o primeiro estado do 
Nordeste e o terceiro do país 
a adotar a isenção. Os dois 
primeiros foram São Paulo e 
Pará.

Segundo dados estatísticos 
do Governo do Estado, o 
registro de novos negócios, 
após uma leve queda entre 
março e abril deste ano, 
apresentou saldo positivo nos 
meses seguintes, chegando a 
bater recordes no mês de julho 
com 4.139 formalizações. 
Dino.

A estimativa da Jucema 
é que cerca de 3 mil 
novos negócios passem a 
movimentar a economia do 
estado durante os dois meses 
de isenção. O cálculo levou em 
consideração a média mensal 
de empresas registradas 
no órgão, com exceção 
do Microempreendedor 
Individual (MEI) que já possui 
a taxa de abertura gratuita. 
Desse total, ainda de acordo 
com as projeções da Junta 
Comercial do Maranhão, as 
micro e pequenas empresas 
serão as mais beneficiadas, pois 
são as categorias que lideram 
a abertura de novos CNPJs no 
estado, correspondendo a 98% 
das formalizações realizadas 
na Jucema.

Diante dessa projeção, o 
presidente da Jucema, Sérgio 
Sombra, reiterou a importância 
da iniciativa para dinamizar a 
economia e contribuir com o 

fortalecimento das empresas, 
em especial, dos pequenos 
negócios que são os que mais 
geram emprego e renda no 
Maranhão. “A iniciativa do 
governador Flávio Dino de 
isentar as taxas de abertura 
de empresas foi mais uma 
das medidas assertivas do 
conjunto de ações para 
manter a economia ativa e em 
equilíbrio”, reforçou.

Todos os tipos jurídicos 
serão beneficiados: 
Empresário Individual (EI), 
Empresa Limitada (LTDA), 
Empresário Individual por 
Responsabilidade Limitada 
(EIRELI), Sociedade Anônima 
(S/A) e Sociedade Cooperativa. 
Entre as atividades que serão 
impulsionadas estão as ligadas 
a vestuário, alimentação e 
serviços de beleza.

(Com informações da Jucema)
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SCORE + POSITIVO: ALIADO 
PARA A CONCESSÃO DO 

CRÉDITO
A entrada em vigor do 
Cadastro Positivo agrega 
valor à prática da concessão 
de crédito, pela possibilidade 
de receber informações 
sobre a adimplência de 
um consumidor e sua 
capacidade de pagamento. 

Para o SPC Brasil, que 
disponibiliza as informações 
ao lojista, é fundamental 
adequar-se às determinações 
da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD); por isso, 

o órgão está reformulando 
e tratando as informações 
cadastrais dos documentos 
de sua base. As informações 
de identificação em todas as 
consultas e a forma como 
os dados são exibidos foram 
remodeladas, com isso, o 
lojista vai perceber um novo 
processo em suas consultas.

O Score + Positivo combina 
as informações do 
Cadastro Positivo com o 
histórico de inadimplência, 

possibilitando uma análise de 
crédito muito mais completa 
e vendas muito mais seguras. 
Esse insumo foi atualizado 
e lojistas associados à CDL 
São Luís puderam consultar 
gratuitamente as novas 
funcionalidades, no mês 
de setembro passado, 
percebendo novas telas 
com as informações e a 
possibilidade de consultar 
informações adicionais 
sobre um cliente, mediante 
contratação. 
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www.cdlsaoluis.org.br




