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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

A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL POR VÍDEOCONFERÊNCIA, PODERÁ SER REALIZADA
APENAS PARA CLIENTES CDL SÃO LUÍS, QUE JÁ USAM NOSSO CERTIFICADO DIGITAL E ESTÃO RENOVANDO.

comercial@cdlsaoluis.org.br

#PREVENÇÃO É A 
MELHOR SOLUÇÃO
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 A COVID-19 NOS 
DESAFIA

Iniciamos este ano com uma enorme expectati va 
de retomada do crescimento econômico, depois da 
aprovação de uma série de medidas que poderiam 

oxigenar o setor produti vo brasileiro, no entanto, fomos 
surpreendidos pela força avassaladora de um vírus, que 
mudou o cenário mundial.

 Mesmo as maiores e mais desenvolvidas nações 
do planeta não sabem como lidar com os impactos da 
Covid-19 sobre a saúde humana e sobre a economia. 
Simultaneamente experimentamos senti mentos de dor 
com as vidas perdidas de familiares, amigos e pessoas 
desconhecidas; e preocupação com o caos econômico, 
que está provocando desemprego, reduções de salários, 
inadimplência, fechamento de empresas e paralisação dos 
sistemas produti vos.  

 Mas essa turbulência econômica precisa ser 
enfrentada, assim como estão sendo feitos máximos 
esforços para a busca da vacina e terapias mais efi cientes 
que salvem vidas e debelem o coronavírus. São iniciati vas 
que devem caminhar juntas e complementadas com 
esforços individuais de cidadãos, cumprindo as medidas 
de prevenção, e empresas apostando e acreditando em 
iniciati vas inovadoras para superar esse desafi o.

 É difí cil ser oti mista quando vemos um sistema 
de saúde frágil e sem condições de atender à demanda, 
quando percebemos ruas desertas, centros comerciais 
fechados, fábricas paradas e escolas sem funcionar. Mas 
mesmo neste momento, há clientes com necessidades a 
serem atendidas e empresas que precisam descobrir nessa 
crise oportunidades de sobrevivência.

 Como enti dade representati va de um dos 
segmentos mais penalizados pela Covid-19, a CDL 
acompanha e apoia as iniciati vas de reinvenção que têm 
sido operacionalizadas pelo varejo. Insti tucionalmente 
estamos fazendo permanentemente gestões junto aos 
órgãos públicos para cobrar incenti vos ao nosso segmento, 
e diariamente a CDL está com ações de suporte a lojistas.

 Vencer esse desafi o será uma tarefa árdua, mas 
estamos juntos nessa luta.

Mensagem do 
Presidente

Fábio Henrique Reis Ribeiro
Presidente
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Mais de cinco décadas já 
se passaram desde que o grupo 
de empresários, liderados por 
Francisco Guimarães e Souza, 
decidiu fundar uma enti dade 
para representar o comércio 
varejista, promovendo o 
associati vismo, prestando 
serviços e colaborando com o 
desenvolvimento da ati vidade 
econômica que mais emprega 
na capital maranhense.

O ano era 1965 e os 
desafi os eram muitos, pois 
apesar de forte, o comércio de 
São Luís precisava de incenti vos 

e organização para se tornar 
mais competi ti vo. A CDL 
assumiu a responsabilidade de 
catalisadora de estratégias de 
desenvolvimento e defendeu 
causas fundamentais para 
o varejo, além de tornar-se 

parte importante da vida das 
empresas, especialmente 
após a criação do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC), que 
se transformou no maior e mais 
efi ciente avalista das relações 
comerciais entre lojistas e 
consumidores.

O tempo fez aumentar 
a credibilidade e o número de 
empresas associadas à CDL São 
Luís, que criou e diversifi cou 
sua atuação com uma série 
de produtos e serviços, 
oferecendo às empresas 
associadas qualidade, efi ciência 

“No dia 28 deste 
mês, a CDL São 
Luís completou 
55 anos de uma 
história cheia de 

pioneirismo, desafi os 
e conquistas”

55 ANOS E MUITO ORGULHO 
DE SUA HISTÓRIA
55 ANOS E MUITO ORGULHO 
DE SUA HISTÓRIA

CDL SÃO LUÍSCDL SÃO LUÍS
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“Uma en� dade 
forte e atuante, 

que não restringe 
os bene� cios de 
sua atuação aos 

associados, pois é 
comprome� da com 
o desenvolvimento 

da cidade”

• Francisco Guimarães e Souza
• Zildêni Falcão Oliveira
• Haroldo Corrêa Cavalcan� 
• Manoel Alves Ferreira
• José da Costa Oliveira
• Genival Caetano de Aquino
• Carlos Thadeu Pinheiro Gaspar
• Afonso Manoel Borges Ferreira
• Júlio César Teixeira Noronha
• Sandra Albuquerque de Castro e Costa
• Haroldo Corrêa Cavalcan�  Júnior
• Alberto Fontoura Nogueira da Cruz
• Maria do Socorro Teixeira Noronha

 EX-PRESIDENTES

•Oferta de serviços aos associados
•Criação de oportunidades para 
informação e atualização do lojista
•Promoção de eventos de 
qualifi cação do varejo
•Interação com as enti dades 
associati vas em defesa do 
desenvolvimento 
•Responsabilidade social

PRINCIPAIS AÇÕES DA 
CDL SÃO LUÍS

e segurança, além de solidifi car 
sua parti cipação insti tucional, 
focada no desenvolvimento da 
cidade e na defesa dos mais 
justos e legíti mos interesses da 
classe varejista.

MODERNIDADE
 
Uma das característi cas do 
trabalho da CDL São Luís é 
a acompanhar os processos 
evoluti vos do mercado; por 
isso, a enti dade está sempre 
atenta às inovações e adoção 
de novas metodologias de 
gestão, de comunicação e 
de novas tecnologias que 
possam atender plenamente 
às aspirações do consumidor. 
Nesse senti do, a enti dade 
constantemente disponibiliza 
ao lojista produtos e serviços 
que antecipem e respondam 
às tendências da sociedade, 
esti mulem a competi ti vidade 
do setor varejista e possam 

promover qualifi cação e 
profi ssionalização.

O presidente Fábio 
Ribeiro, que comanda a 
enti dade desde 2015, diz que 
um dos compromissos da CDL 
é com a modernização. “Nosso 
propósito é formar um lojista 
mercadologicamente bem 
informado, tecnologicamente 
atualizado e que priorize a 
qualidade do serviço que presta 
ao cliente. Para isso, ele precisa 

ter informação, estar aberto às 
inovações e sintonizado com as 
exigências dos novos tempos”, 
explica.

O reconhecimento que 
a CDL conquistou deve-se ao 
empenho e a dedicação de 
muitas pessoas que inscreveram 
seu nome na construção de sua 
história, como a contribuição de 
13 presidentes que passaram 
pela enti dade, e da atual 
diretoria, além do apoio dos 
associados, dos parceiros e do 
trabalho efeti vo do grupo de 
colaboradores.

Outros destaques 
da insti tuição são a 
gestão transparente 
e empreendedora, o 
relacionamento de respeito 
recíproco com as enti dades 
afi ns, o exercício da 
responsabilidade social e a 
éti ca no cumprimento das 
normas sociais e insti tucionais.
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 Com a diminuição da 
circulação de pessoas e a 
restrição ao funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais 
considerados não essenciais, 
como prevenção à contaminação 
pelo coronavírus, muitas 
empresas estão sendo fortemente 
ati ngidas e, por isso, começaram a 
buscar alternati vas para conti nuar 
funcionando e atender às novas 
demandas dos clientes.
 Na maioria dos casos a 
estratégia de sobrevivência 
mais uti lizada está sendo 
o delivery, que consiste na 
entrega de produtos em locais 
defi nidos pelo consumidor, a 
parti r de pedidos feitos por 
meio eletrônicos. Antes do 
coronavírus essa modalidade 
era mais uti lizada por empresas 
do setor de alimentos e 
farmácias, mas com a pandemia 
já é possível receber em casa 
itens de papelaria, material 
de informáti ca e produtos de 
beleza, entre tantos outros.
 Com a proibição de abrir, 
várias empresas de diferentes 
segmentos estão operando 
internamente, colocando seus 
produtos e serviços à disposição 
do consumidor por meio de 
telefone, site e redes sociais. 
A Internet tornou-se a grande 
aliada das empresas que fazem 
entregas em domicílio. 
 No CDLivery, espaço de 
divulgação de empresas com 
serviço de entrega, da CDL 
São Luís, é possível encontrar 
até lojas que fazem entrega 

de bateria de automóvel, 
no endereço indicado pelo 
cliente. A Ribeiro Home 
Center é um bom exemplo de 
enfrentamento da crise com 
a implementação do delivery. 
“Através da plataforma, o 
cliente tem acesso a todos 
dos produtos e serviços, de 
manutenção a acabamento, de 
forma rápida e segura”, afi rma 
Giovane Ribeiro.
 Em geral, as empresas 
que começaram a uti lizar o 
sistema após o isolamento 
social, provocado pela Covid-19 
consideram a alternati va uma 
solução que a curto prazo ajuda 
a minimizar os prejuízos.
 Mas mesmo em tempos 
de crise é fundamental não 
esquecer que a prestação do 
serviço precisa ter qualidade e 
obedecer aos princípios básicos 
do delivery: bom atendimento, 
agilidade na entrega e integridade 
do produto. O momento pede 
também a adoção irrestrita das 
medidas higiênico-sanitárias 
como prevenção à transmissão 
do coronavírus.
 O ti po de negócio pode exigir 
alguma condição especial para 
a implantação e funcionamento 
do delivery. A logísti ca para 
a entrega de uma peça de 
automóvel não é a mesma para 
um item de vestuário, mas há 
alguns requisitos comuns para 
o sucesso dessa iniciati va:
1. Seja claro com o cliente, 
solicitando todos os dados 

sobre o pedido, informando 
a sua capacidade real de 
atendimento na condição 
esperada pelo consumidor e as 
taxas cobradas.
2. Ofereça diferentes opções 
de pagamento.
3. Desenvolva uma embalagem 
para fazer o produto chegar 
íntegro ao local de entrega. 
Nesse requisito é fundamental 
escolher o � po de veículo que 
vai fazer o transporte.
4. Oriente e capacite os 
entregadores para atender 
corretamente os clientes e 
tomar cuidado com o produto 
que estão transportando.
5. Cumpra os prazos.
6. Se possível seja fl exível, 
fazendo entrega também em 
horário alterna� vo.
7. Se você for contratar o 
serviço de terceiros, veja se a 
empresa é idônea.
8. Faça ação de pós-venda, 
consultando o cliente para 
medir seu grau de sa� sfação 
e corrigir possíveis falhas 
apontadas.
9. Divulgue seu delivery.

O DELIVERY É A 
ESTRATÉGIA DE VENDAS 
MAIS ADOTADA PELAS 
EMPRESAS 
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CDL INCENTIVA 
SERVIÇO DE
ENTREGA

Em abril, a CDL São Luís colocou em 
funcionamento um novo serviço para 
dar visibilidade às empresas que 

encontraram novas formas de atendimento ao 
cliente no cenário da pandemia da Covid-19. 
A entidade está disponibilizando em seu site o 
CDLivery, um ambiente digital exclusivo com a 
indicação de empresas que adotaram o serviço 
de entrega de pedidos de consumidores.

O presidente da CDL São Luís, Fábio 
Ribeiro, diz que o varejo tem sido muito 
impactado com a suspensão das atividades, 
por isso, a entidade busca evidenciar as 
alternativas que estão sendo adotadas pelas 
empresas. “O delivery tem se mostrado 
uma poderosa ferramenta para superar o 
distanciamento social, e estamos dando todo o 
suporte ao lojista para viver esse momento de 
restrições. A abertura desse espaço a nossos 

associados contribui para facilitar o acesso dos 
consumidores aos lojistas”, explica.

A entidade orienta seus associados 
interessados em integrar o portfólio do 
CDLivery a fazer contato com o Departamento 
Comercial, mas ressalta que é fundamental 
o comprometimento da empresa prestadora 
com o cumprimento das normas higiênico-
sanitárias de prevenção ao coronavírus, e com 
a oferta de atendimento de qualidade aos 
consumidores.

A plataforma CDLivery está no 
endereço eletrônico da entidade (www.
cdlsaoluis.org.br), e para participar o lojista 
deve informar seus dados para cadastro, com 
opções de redirecionamento virtual para os 
consumidores que acessarem por meio do site 
da entidade.  
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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
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A pandemia da Covid-19 
ati ngiu a economia de forma 
avassaladora, todos sentem 
seus impactos. Para as empresas 
há um cenário desafi ador que 
inclui o emprego de novos 
mecanismos de gestão interna, 
e, principalmente, o suporte 
de ações governamentais que 
possam minimizar os prejuízos 
da crise. Nesse senti do, o 
governo federal anunciou uma 
série de medidas com benefí cios 
a curto prazo, direcionados aos 
vários segmentos dos setores 
produti vos do país. 

Conheça as principais ações 
voltadas para as empresas de 
comércio de serviços de micro 
e pequeno porte, enquanto 
durar o estado de calamidade 
pública.

ADIAMENTO DO 
PAGAMENTO DO PIS, PASEP, 

COFINS E CONTRIBUIÇÃO 
PARA A PREVIDÊNCIA 

Estabelece o adiamento 
do pagamento do PIS/
Pasep, Cofi ns e contribuição 
para a Previdência por 
empresas (EFD-Contribuições, 
Escrituração Fiscal Digital das 
Contribuições). O vencimento 
de abril e maio passa para 
agosto e outubro.

Prorroga para julho o prazo 
de entrega da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF) dos meses de 
abril, maio e junho de 2020.

ADIAMENTO DE 
PAGAMENTO DOS 

IMPOSTOS FEDERAIS NO 
SIMPLES NACIONAL

Empresas do Simples 
Nacional poderão recolher 
os impostos federais 
correspondentes aos meses 
de abril, maio e junho nos 
meses de outubro, novembro 
e dezembro de 2020.

Como ter acesso:

O Simples Nacional 
será atualizado 
automati camente para 
gerar duas guias de 
recolhimento de impostos 
por meio do Programa 
Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples 
Nacional - Declaratório 
(PGDAS-D):

1. uma guia referente aos 
impostos federais, com os 
vencimentos alterados de 
abril para outubro, de maio 
para novembro e de junho 
para dezembro.

2. uma guia referente 
aos impostos municipais 
e estaduais (ISS e ICMS), 
que conti nuarão com 
vencimento nos prazos 
normais.

O adiamento de tributos 
anunciado não terá a 
cobrança de juros e nem de 
multa moratória, se pago no 
novo vencimento diferido.

INCENTIVOS PARA ATRAVESSAR A CRISE
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ADIAMENTO NO 
RECOLHIMENTO DO FGTS 

PELAS EMPRESAS
Foi suspenso o recolhimento 

das parcelas do FGTS 
pelos empregadores, com 
vencimento em abril, maio 
e junho, que passarão 
para outubro, novembro e 
dezembro, respecti vamente, 
sem multa, juros ou qualquer 
reajuste, a serem quitadas em 
até seis parcelas mensais

Como ter acesso:
A prorrogação independe 

de adesão prévia. É necessário 
editar até o dia 7 de cada mês 
a guia gerada pelo sistema do 
eSocial, de maneira a excluir 
o FGTS do DAE padrão. Desta 
forma, a guia será gerada 
apenas com a contribuição 
previdenciária e o imposto de 
renda

PAUSA DE ATÉ DUAS 
PRESTAÇÕES NOS 

FINANCIAMENTOS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

O cliente poderá ter 
até 90 dias de pausa nas 
parcelas de crédito comercial 
e habitacional (pessoa 
jurídica), voltando a pagar 
normalmente após esse 
período, sem alterar o saldo 
devedor.

SUSPENSÃO DE 
PROCESSOS DE COBRANÇA 
DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

E NOVAS CONDIÇÕES DE 
PARCELAMENTO PARA 

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
O Ministério da Economia 

adotou um conjunto de 
medidas (com destaque 
para a Portaria 103) para 
suspender processos de 

cobranças em renegociações 
de dívidas com a União que 
se enquadrem nos termos da 
Medida Provisória 899/2019 
(MP do Contribuinte Legal).

Também fi cam suspensos 
atos processuais de protesto 
e defesa administrati va, para 
todos os contribuintes, bem 
como as negociações de 
dívidas junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN).

O saldo devedor começará 
a contar os vencimentos a 
parti r de junho, e poderá ser 
parcelado por pessoa fí sica ou 
micro ou pequena empresa 
em até 100 meses, enquanto 
médias e grandes empresas 
terão até 84 meses para pagar.

Como ter acesso:
O pedido de renegociação 

da dívida deverá ser feito na 
página eletrônica do Portal do 
Regulariza.

DEDUÇÃO PELA 
EMPRESA DO REPASSE 
DAS CONTRIBUIÇÕES À 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

REFERENTES AOS 
15 PRIMEIROS DIAS 
DE AFASTAMENTO 
DO EMPREGADO 

CONTAMINADO PELA 
COVID-19

A empresa poderá 
deduzir do repasse das 
contribuições à Previdência 
Social o valor devido ao 
empregado cuja incapacidade 
temporária para o trabalho 
seja comprovadamente 
decorrente de sua 
contaminação pela Covid-19. 
Deve ser observado o 
limite máximo do salário de 

contribuição ao Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS).

REPACTUAÇÃO 
DE EMPRÉSTIMOS E 

FINANCIAMENTOS COM O 
BANCO DO NORDESTE (BNB)

O cliente do Banco do 
Nordeste pode repactuar 
suas operações de crédito 
até 30 de setembro de 2020. 
A medida benefi cia clientes 
de todos os portes, sendo 
possível estabelecer carência 
de até seis meses, com 
acréscimo de até seis meses 
após o vencimento fi nal.

A repactuação é efetuada 
conforme a linha de 
fi nanciamento da operação 
e no âmbito da regularização 
de dívidas no BNB, limitando-
se a operações em situação 
de normalidade ou em atraso 
de até 90 dias, na posição de 
16 de março de 2020.

MELHORIA DE CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO NO 

MICROCRÉDITO URBANO DO 
BANCO DO NORDESTE (BNB)

Prorrogação automáti ca, 
por 30 dias, de operações a 
vencer de 19 de março a 18 
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de abril de 2020, do programa 
de microcrédito urbano 
do Banco do Nordeste, o 
Crediamigo. A prorrogação 
dispensa encargos de atraso, 
mantendo demais encargos 
pactuados na operação.

O Banco do Nordeste 
também estabeleceu carência 
de 30 dias para início dos 
pagamentos, com dispensa de 
encargos de atraso. O prazo 
médio das operações passa de 
cinco para sete meses, sendo 
antecipadas as renovações 
das operações que vencerão 
entre abril e junho deste ano.

CARÊNCIA DE ATÉ 90 
DIAS PARA NOVAS 

CONTRATAÇÕES DE CRÉDITO 
COMERCIAL COM A CAIXA

O cliente da Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
poderá ter acesso a linhas de 
crédito comercial com até 90 
dias de carência para começar 
a pagar.

CRÉDITO SEGURO E 
GARANTIAS

Linha emergencial de 
crédito para ajudar a colocar 
as folhas de pagamento em 
dia, disponível para empresas 
com faturamento anual entre 
R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

O fi nanciamento poderá 
ser pago em 36 meses, com 
carência de 6 meses e 30 
parcelas, taxa de juros de 
3,75% a.a e com o depósito 
dos recursos diretamente nas 
contas dos empregados.

Em contraparti da, a 
empresa não poderá demiti r 
sem justa causa por 60 dias, a 
contar da data da contratação 
da linha de crédito.

PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE DAS 
CERTIDÕES CND E CPEND

Foi prorrogado por 90 
dias a validade das Certi dões 
Negati vas de Débitos relati vos 
a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ati va da União 
(CND) e Certi dões Positi vas 
com Efeitos de Negati va de 
Débitos relati vos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida 
Ati va da União (CPEND).

ACEITAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DIGITAIS E 
NOVOS PROCEDIMENTOS 

PARA ATENDIMENTO 
REMOTO, PELA RECEITA 

FEDERAL

De acordo com a Instrução 
Normati va nº1.931/2020, 
serão aceitos documentos 
obti dos por meio de 
digitalização para requisição 
de serviços perante o 
atendimento da Receita 
Federal.

ADIAMENTO DO PRAZO 
PARA APRESENTAÇÃO 

DA DEFIS E DASN-SIMEI, 
REFERENTES A 2019

Foram prorrogados para 30 
de junho de 2020 os prazos 
de entrega da Declaração de 
Informações Socioeconômicas 
e Fiscais (Defi s) e da 
Declaração Anual Simplifi cada 
para o Microempreendedor 
Individual (DASN-Simei) do 
ano-calendário 2019.

A Defi s é uma declaração 
obrigatória que empresas 
optantes pelo regime Simples 
Nacional devem entregar 
anualmente. A DASN-
Simei é uma obrigação do 
microempreendedor individual 
(MEI). Nos casos de baixa de 
MEI, também é necessário 
entregar a DASN-Simei.
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EMPRESAS AGORA DISPÕEM DE 
CANAL DIGITAL PARA RECLAMAR DA 
ATUAÇÃO DAS JUNTAS COMERCIAIS

Empreendedores de todo 
o país contam desde o início 
de abril com um canal digital 
para registrar e solucionar em 
até 15 dias suas reclamações 
sobre a atuação das juntas 
comerciais. É o Reclame ao 
Drei, ferramenta on-line 
lançada pelo Departamento 
Nacional de Registro 
Empresarial e Integração 
(Drei), da Secretaria de 
Governo Digital do Ministério 
da Economia, e acessível pelo 
portal Gov.br. 

A novidade foi 
insti tuída na Instrução 
Normati va DREI nº 70, de 
6 de dezembro de 2019, 
cujo prazo foi de 120 dias 
para a entrada em vigor e 
para a devida adequação 
de serviços nas juntas 
comerciais. Agora, por 
intermédio desse canal 
digital, pessoas fí sicas e 
jurídicas podem relatar, por 
exemplo, se encontraram 
barreiras no acesso ou no 
acompanhamento de suas 
solicitações.

As juntas comerciais 
são responsáveis pela 
abertura, alterações 
de registro, exti nções 
e demais operações de 

empresas no Brasil – existe 
uma no Distrito Federal 
e uma em cada estado. 
Com a IN, elas precisaram 
se adequar às exigências 
de avaliação da sati sfação 
do usuário, qualidade do 
atendimento prestado, 
cumprimento dos prazos 
defi nidos para prestação 
dos serviços e, ainda, 
adoção de medidas de 
aperfeiçoamento.

Medidas em série

Há uma série de medidas 
aplicadas recentemente que 
envolvem a transformação 
digital e simplifi cam a vida 
dos empreendedores 
brasileiros. Desde o início 
do mês, as juntas comerciais 
estão autorizadas a emiti r 
certi dões simplifi cadas 
por meio de certi fi cado 
de atributo, reconhecido 
pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil). Essa medida, 
insti tuída na Instrução 
Normati va DREI nº 78, 
tem aplicação imediata e 
visa agilizar a obtenção de 
certi fi cados digitais por 
pessoas jurídicas.

COMO FUNCIONA 
O RECLAME AO DREI

O serviço Reclame ao Drei 
está disponível no portal gov.br 
e nos sites das juntas comerciais.

• Passo 1
O usuário clica no link 

Reclame ao Drei.
• Passo 2

Na sequência, descreve 
de forma objeti va a críti ca ou 
sugestão. Informa o nome 
completo, CPF, telefone e 
e-mail válidos e indica a junta 
comercial a que se refere a 
comunicação.

• Passo 3
Sua manifestação é 

encaminhada à junta comercial 
reclamada, que terá o prazo de 
até 10 dias úteis para análise 
e resposta. O Drei avalia a 
manifestação e elabora a 
solução a ser encaminhada ao 
cidadão.

• Passo 4
Em até 15 dias úteis, a parti r 

da reclamação, o cidadão 
recebe a resposta do Drei à 
demanda. O prazo pode ser 
prorrogado por igual período, 
mediante justi fi cati va da junta 
comercial ou do Drei.

• Passo 5
O cidadão que acionou o 

serviço recebe e-mail com 
a resposta e a conclusão da 
demanda.
(Fonte: Governo Federal)
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COMO FICAM 
OS CONTRATOS 
DE TRABALHO?

A pandemia da Covid-19 
afeta profundamente 
o mercado de trabalho 
com uma nova realidade 
que inclui dispensa de 
trabalhadores, redução de 
jornada e salários e várias 
outras consequências. Para 
diminuir os impactos e 
contribuir para a preservação 
dos empregos, o governo 
federal editou Medidas 
Provisórias específi cas (MP 
936 e 937/2020), válidas 
apenas durante o estado 
de calamidade pública, com 
alternati vas que podem ser 
usadas pelas empresas, com 
suporte de recursos federais.  

REDUÇÃO DA JORNADA 
DE TRABALHO

Para a redução da jornada 
de trabalho no contexto 
do benefí cio emergencial, 
haverá a preservação do 
valor do salário-hora pago 

pela empresa. A 
redução poderá ser 
feita por acordo 
individual expresso, 
nos percentuais de 
25%, para todos os 
trabalhadores, e de 50% e 
70%, para os que recebem 
até três salários mínimos 
(R$ 3.117,00). Para os que 
hoje já realizam acordos 
individuais livremente, 
por serem confi gurados 
na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) 
como hipersufi cientes, 
remunerados com mais 
de dois tetos do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS), isto é, acima de 
R$ 12.202,12, e com curso 
superior, os percentuais de 
redução serão pactuados 
entre as partes, sempre com 
o direito a recebimento do 
benefí cio emergencial. Por 
meio de acordo coleti vo, a 
medida poderá ser pactuada 
com todos os empregados. O 
prazo máximo de redução é 
de 90 dias.

A jornada de trabalho 
deverá ser restabelecida 
quando houver cessação 
do estado de calamidade 

pública, encerramento do 
período pactuado no acordo 
individual ou antecipação 
pelo empregador do fi m 
do período de redução 
pactuado. O trabalhador 
terá garanti a provisória 
no emprego durante o 
período de redução e após o 
restabelecimento da jornada 
por período equivalente ao 
da redução.

SUSPENSÃO DO CONTRATO 
DE TRABALHO

Para os casos de 
suspensão do contrato de 
trabalho em empresas com 
receita bruta anual menor 
que R$ 4,8 milhões, o valor 
do seguro-desemprego 
será pago integralmente ao 
trabalhador. Empresas com 
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receita bruta anual acima 
de R$ 4,8 milhões deverão 
manter o pagamento de 
30% da remuneração dos 
empregados, que também 
receberão o benefí cio 
emergencial, no valor de 70% 
do seguro-desemprego.

A suspensão poderá 
ser pactuada por acordo 
individual com empregados 
que recebem até três salários 
mínimos (R$ 3.135,00) ou 
mais de dois tetos do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS), isto é, acima de R$ 
12.202,12, e que tenham 
curso superior. Neste caso, a 
proposta por escrito deverá ser 
encaminhada ao empregado 
com antecedência mínima de 
dois dias corridos. Por meio 
de acordo coleti vo, a medida 
poderá ser ampliada a todos os 
empregados. O prazo máximo 
de suspensão é de 60 dias.

No período de suspensão, 
o empregado não poderá 
permanecer trabalhando 
para o empregador, ainda 
que parcialmente, por meio 
de teletrabalho, trabalho 
remoto ou trabalho à 
distância. O trabalhador ainda 
terá a garanti a provisória no 
emprego durante o período 
de suspensão e após o 
restabelecimento da jornada 
por período equivalente.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
DE EXIGÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO

Durante o período de 
calamidade pública, fi ca 
suspensa a obrigatoriedade 
de realização dos exames 
médicos ocupacionais, 
clínicos e complementares, 
bem como a obrigatoriedade 
de treinamentos presenciais 
periódicos e eventuais dos 
empregados;

Os exames demissionais 
conti nuam obrigatórios, mas 
poderão ser dispensados caso 
o exame médico ocupacional 
mais recente tenha sido 
realizado há menos de 180 
dias.

TELETRABALHO, 
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 

INDIVIDUAIS E COLETIVAS, 
BANCO DE HORAS, 

APROVEITAMENTO E 
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

As empresas poderão 
alterar o regime de trabalho 
de seus colaboradores, 
por iniciati va própria ou 

por acordo, mediante 
comunicação por escrito, 
com antecedência mínima de 
48 horas.

As medidas abrangem, 
inclusive, as questões 
relacionadas ao pagamento 
do 1/3 das férias.

POSSIBILIDADE DE 
ACORDOS COLETIVOS

As convenções ou 
acordos coleti vos de trabalho 
celebrados anteriormente 
poderão ser renegociados 
para adequação de seus 
termos, no prazo de dez 
dias corridos a contar da 
publicação da Medida 
Provisória 936/2020.

Para os acordos coleti vos 
que venham a estabelecer 
porcentagem de redução 
de jornada diferente das 
faixas estabelecidas (25%, 
50% e 70%), o benefí cio 
emergencial será pago nos 
seguintes valores:

• Redução inferior a 25%: 
não há direito ao benefí cio 
emergencial;

• Redução igual ou 
maior que 25% e menor que 
50%: benefí cio emergencial 
no valor de 25% do seguro 
desemprego;
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• Redução igual ou 
maior que 50% e menor que 
70%: benefí cio emergencial 
no valor de 50% do seguro 
desemprego;

• Redução igual ou 
superior a 70%: benefí cio 
emergencial no valor de 70% 
do seguro desemprego.

ORIENTAÇÃO A 
EMPREGADORES SOBRE 

SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DURANTE 

A PANDEMIA

Com o objeti vo de 
orientar trabalhadores e 
empregadores em relação 
aos cuidados a serem 
tomados durante o período 
de pandemia causada pela 
Covid-19, a Subsecretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT) 
elaborou um documento com 
recomendações em relação 
à saúde e à segurança, como 
uso de equipamentos de 
proteção, higiene e venti lação 
dos ambientes. As orientações 
estão baseadas em normas 
trabalhistas e indicações do 
Ministério da Saúde.

Entre as medidas, está 
a sugestão para que as 
empresas orientem seus 
trabalhadores a respeito 

do momento que o país 
está vivendo e expliquem 
os procedimentos a serem 
adotados preventi vamente. 
Outras recomendações são 
evitar a realização de reuniões 
presenciais e fornecer 
equipamentos de proteção, 
como luvas e máscaras, em 
caso de necessidade.

A SIT também lembra 
que o fato de o país estar 
enfrentando uma crise de 
saúde pública não isenta as 
empresas de respeitar as 
regras descritas nas normas 
regulamentadoras.

BENEFÍCIO EMERGENCIAL 
DE PRESERVAÇÃO DO 

EMPREGO E DA RENDA

O valor do benefí cio 
emergencial terá como base 
de cálculo o valor mensal do 
seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito. Para 
os casos de redução de jornada 
de trabalho e de salário, será 
pago o percentual do seguro-
desemprego equivalente ao 
percentual da redução.

Nos casos de suspensão 
temporária do contrato 
de trabalho, o empregado 
vai receber 100% do valor 
equivalente do seguro-
desemprego.

Para os empregadores, 
cuja receita bruta anual tenha 
sido superior a R$ 4,8 milhões, 
deverá haver o pagamento 
de 30% do salário, a tí tulo de 
ajuda compensatória mensal, 
restando o benefí cio em 
patamar de 70% do seguro-
desemprego. Pelo texto da 
Medida Provisória 936/2020, 
o pagamento do benefí cio 
não vai alterar a concessão 
ou alteração do valor do 
seguro-desemprego a que o 
empregado vier a ter direito.

A medida prevê exceções 
para o recebimento do 
benefí cio emergencial. 
Trabalhadores com Benefí cios 
de Prestação Conti nuada 
(BPC), do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) 
ou do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) ou 
que já recebam o seguro-
desemprego não têm 
direito. Já pensionistas e 
ti tulares de auxílio-acidente 
poderão receber o benefí cio 
emergencial.

Como fi ca o 
recolhimento da 
contribuição para o 
INSS para as pessoas 
que � verem o contrato 
suspenso?

O trabalhador que 
� ver o contrato suspenso 
poderá contribuir na 
condição de segurado 
faculta� vo, cuja alíquota 
é de 20% sobre o salário 
de contribuição, não 
havendo, nesse caso, 
contribuição patronal.
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ENTIDADES EMPRESARIAIS 
MARANHENSES SE MOBILIZAM 

Desde o início da 
pandemia de Covid-19 e 
as consequentes ações do 
governo estadual, que entre 
outras medidas, determinou 
restrições ao funcionamento 
de estabelecimentos 
comerciais, as enti dades 
empresariais maranhenses 
estão unidas e mobilizadas em 
defesa do setor produti vo do 
Maranhão.

A CDL São Luís, a 
Associação Comercial do 
Maranhão, as Federações do 
Comércio, da Indústria, da 
Agricultura, das Associações 
Empresariais e das Câmaras 
de Dirigentes Logista do 
Maeanhõa, além do Sebrae 
e da Associação dos Jovens 
Empresários do Estado 
do Maranhão, por meio 
de suas lideranças, têm 
acompanhado a situação 
e proposto aos órgãos 
governamentais sugestões 

de iniciati vas para minimizar 
os impactos da crise no setor 
produti vo maranhense, de 
forma a evitar a falência 
de empresas e dispensa de 
trabalhadores.

Logo no início da 
decretação da suspensão 
das ati vidades do comércio 
considerado não essencial, foi 
protocolado um documento 
solicitando ao governador 
Flávio Dino algumas 
medidas para possibilitar a 
sobrevivência das empresas, 
como ampliação do prazo 
de pagamento dos tributos 
estaduais, renegociação de 
débitos fiscais, redução dos 
tributos incidentes sobre 
concessões de serviços 
essenciais, dispensa da 
cobrança de taxas na emissão 
de licenças e prorrogação 
dos prazos de validade das 
certi dões negati vas, entre 
outras solicitações.

De acordo com o 
presidente da CDL São Luís, 
Fábio Ribeiro, é indispensável 
buscar soluções dialogadas. 
“As empresas têm procurado 
as enti dades para colocar suas 
difi culdades nesse momento, 
e acreditamos que a solução 
só virá com entendimentos 
consensuados. O governo 
precisa ouvir a classe 
empresarial, e juntos, 
encontrar a melhor forma 
de superar o desafi o da 
pandemia”, disse.

Apesar da disposição 
em parti cipar, as enti dades 
somente conseguiram 
acesso ao vice governador 
do Estado, Carlos Brandão, 
para o qual apresentaram a 
sugestão de criar um comitê 
misto para gestão da crise 
com a parti cipa efeti va das 
lideranças empresariais no 
planejamento estratégico na 
área econômica.
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A Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) vai comemorar 

os 60 anos da sua criação em 
outubro, mas as primeiras 
homenagens já estão em 
curso, como a criação, em 
janeiro, do selo comemorati vo 
do jubileu. A peça gráfi ca, 
já está sendo usada nos 
materiais impressos e digitais 
da enti dade, e a imagem 
escolhida traz a sigla da CNDL 
sob o número 60; ao fundo, 
as cores da enti dade em uma 
padronagem que lembra 
as faces de um diamante, 
símbolo do jubileu. 

O presidente da CNDL, 
José César da Costa, considera 
o selo e o aniversário uma 
data muito importante para 
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CNDL COMPLETA 
60 ANOS
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10 DICAS PARA SEU NEGÓCIO 
NESSA PANDEMIA

1 RENEGOCIE SEUS CONTRATOS
Peça alguns meses de carência no aluguel 

ou um maior prazo para pagar os seus 
fornecedores. Ações como essa podem ajudar 
nas finanças do seu negócio.

2 RENEGOCIE TAMBÉM COM O SEU BANCO
Faça contato com o gerente da sua conta e 

proponha renegociar algumas taxas de juros ou 
adiar pagamentos. Pode parecer difícil, mas alguns 
bancos já estão adotando medidas como essa.

3 PROCURE LINHAS DE CRÉDITO PARA O 
SEU NEGÓCIO

Bancos de fomento como o BNDS e o 
BNB estão oferecendo linhas de crédito a 
juros mais baixos. Avalie se é adequado para 
melhorar o caixa da sua empresa.

4 REINVENTE SUA FORMA DE TRABALHAR
Não espere seu cliente chegar até você, vá 

até ele para saber quais as suas necessidades 
nessa quarentena. Dessa forma você vai ter 
uma noção melhor de como a sua empresa 
poderá atendê-lo.

5 #SEJA DIGITAL
Incentive seus colaboradores a se tornarem 

divulgadores digitais da sua marca, divulgando 
seus produtos e serviços nas redes sociais ou 
por SMS. Dessa forma você pode conseguir 
melhorar as vendas da sua empresa e mostrar 
para seus clientes que mesmo nesta situação 
caótica a sua empresa pensa em como atendê-
lo bem.

6 CONVERSE COM SEUS FUNCIONÁRIOS 
Explique para seus colaboradores a real 

situação da sua empresa e tente readequar as 
funções para melhor atender ao seu negócio 
durante a crise. A cooperação mútua pode ser 
uma estratégia muito útil nesse momento.

7 COMUNIQUE COMO SUA EMPRESA 
CUIDA DA HIGIENE 

É natural que as pessoas estejam com medo 
de se contaminar com coronavírus quando 
compram algo; por isso, é importante você 
comunicar os processos de higienização que 
você implementou no seu negócio, inclusive os 
cuidados com sua equipe. Isso pode tranquilizar 
os seus clientes e facilitar as suas vendas.

8 FAÇA PROMOÇÕES 
Sabe aquela história do “Pague 2 e leve 3”? 

Promoções como essa podem ajudar a atrair 
e fidelizar clientes. É uma forma de ganhar 
dinheiro no momento em que a demanda é 
mais baixa.

9 PROCURE NOVAS PARCERIAS 
Não é só a sua empresa que está 

passando por um momento difícil; por isso; é 
recomendável parceria com outros negócios 
para realização de ações conjuntas, dividindo 
custos de entregas ou promovendo entregas.

10 ACOMPANHE AS NOTÍCIAS 
Novidades sobre a crise causada pelo 

coronavírus surgem a cada instante, 
acompanhe as notícias e fique por dentro das 
medidas do governo afetam o seu negócio.
(Fonte das informações: SPC Brasil)

 Como prevenção à transmissão da Covid-19 a maior parte das empresas teve suas 
atividades paralisadas, mas os prejuízos decorrentes dessa paralisação podem ser minimizados. 
Veja algumas iniciativas que podem ajudar os negócios nesse período.
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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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                     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 
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e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
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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
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98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
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Diante do atual 
cenário ocasionado 
pela pandemia de 
Covid-19, muitas 
empresas ti veram que 
se adaptar às normas de 
prevenção e combate 
à propagação do vírus, 
tais como trabalho 
home offi  ce, uti lização 
de aplicati vos em massa, 
serviços de delivery, 
reuniões virtuais e 
d e s e n v o l v i m e n t o 

de aplicati vos de 
geolocalização em 
alguns Estados. 
Obviamente que todas 
essas medidas são 
indispensáveis, contudo, 
os estabelecimentos 
devem não só se 
preocupar com a 
qualidade dos serviços 
prestados, mas também 
com a proteção dos 
dados pessoais dos 
seus empregados e 
consumidores/clientes.

Nesse contexto, é 
importante destacar 
que, embora a Lei 
Geral de Proteção de 
dados pessoais (Lei nº 
13.709/2018) ainda não 
esteja em vigor, com 
possível data de vigência 
em agosto de 2020 
devido aos projetos 
de lei tramitando no 
Congresso Nacional 
pedindo o seu adiamento 
para 2021/2022, 
os dados pessoais 
devem ser tratados 
com observância à 
tutela da privacidade, 
inviolabilidade da 

inti midade, honra e 
imagem, sobretudo 
para impedir que 
ocorra transmissão 
ilícita das informações 
obti das dos clientes, 
principalmente para fi ns 
comerciais, sob pena de 
responsabilização civil.

Dentre as medidas 
proteti vas previstas na 
LGPD, a principal diz 
respeito ao recebimento 
dos dados, o qual só 
poderá ser feito mediante 
o consenti mento 
escrito ou por outro 
meio que demonstre a 
manifestação de vontade 
do ti tular, ou seja, 
os estabelecimentos 
comerciais e afi ns 
não poderão realizar 
nenhum cadastro sem 
a aceitação do ti tular 
e estão impedidos de 
repassar as informações 
a terceiros. 

Destaca-se, ainda, 
que os dados pessoais 
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A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 
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considerados sensíveis 
requerem uma atenção 
e cuidado extra por 
parte do controlador 
(seja ele pessoa natural 
ou jurídica). Nos 
termos do art. 5º, II da 
LGPD, dados sensíveis 
são aqueles que 
tratam a respeito da 
origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, 
opinião políti ca, 
fi liação a sindicato ou a 
organização de caráter 
religioso, fi losófi co ou 
políti co, vida sexual, 
destacando-se no 
atual momento os 
dados relacionados à 
saúde, dado genéti co 
ou biométrico. 
Todavia, diante do 
atual cenário de 
pandemia do Covid-19, 
recentemente foi 
publicada a Lei nº 
13.979/2020 para 
enfrentamento da 
emergência de saúde 
pública, na qual o 
parágrafo 1º, art. 6º, 
dispõe que quando os 
dados forem solicitados 
por autoridade sanitária 
será obrigatório o 

c o m p a r t i l h a m e n t o 
das informações sobre 
o conhecimento de 
pessoas infectadas ou 
a circulação em locais 
públicos e privados.

Quanto aos 
dados pessoais 
dos empregados e 
prestadores de serviços 
e o desempenho de 
suas ati vidades em 
home offi  ce, a LGPD 
autoriza a uti lização 
dos dados pessoais 
para a execução dos 
contratos, devendo 
ser preservados antes, 
durante e após a 
rescisão. Além disso, 
é fundamental ter 
cautela e regras para 
evitar vazamentos 
de informações 
confi denciais e 
estratégicas da 
empresa, dados dos 
clientes, fornecedores 
e colaboradores, 
sobretudo porque 
alguns documentos 
originais ou cópias 
serão levados para casa 
pelo trabalhador.

Ademais, o art. 

6º da LGPD prevê 
que as ati vidades de 
tratamento de dados 
pessoais deverão 
respeitar a boa-fé e 
exige a observância da 
desti nação específi ca 
na uti lização dos 
dados, preservando 
pela qualidade destes e 
garanti ndo aos ti tulares 
a transparência, 
exati dão, clareza, 
relevância e atualização 
das informações.

Por fi m, recomenda-
se às empresas que já 
estão preocupadas em 
adequar suas ati vidades 
às exigências da Lei, 
que se antecipem à 
vigência da LGPD e 
implementem práti cas 
de segurança digital, 
respeitando os ti tulares 
dos dados pessoais, 
bem como os limites 
do tratamento de 
dados, principalmente 
nesse momento de 
e x c e p c i o n a l i d a d e , 
de modo a manter 
o equilíbrio entre 
empresas, empregados 
e consumidores.
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SUA EMPRESA PODE SER ALIADA 
NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Disponibilize máscaras para todos 
os funcionários durante a jornada de 
trabalho;

Delimite o distanciamento mínimo de 
dois metros entre pessoas em todos os 
ambientes;

Deixe disponível água, sabão e toalhas 
descartáveis, além de álcool 70% e 
oriente os trabalhadores sobre o uso;

Os ambientes de trabalho devem ser 
mantidos ventilados;

Estabeleça horários ou setores exclusivos 
para atender clientes do grupo de risco;

Todas os equipamentos de uso manual 
devem ser constantemente higienizados;

Adote temporariamente, o ponto por 
exceção, para evitar aglomeração em 
volta dos equipamentos de marcação;

Avalie estabelecer turnos diferenciados 
de trabalho;

Repasse aos trabalhadores e clientes 
orientação sobre a prevenção da Covid-19;

Afaste imediatamente trabalhadores que 
apresentarem sintomas relacionados ao 
coronavírus.
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Quais os impactos mais 
importantes da pandemia 
de Covid-19 na economia 
mundial?
Sempre faço a analogia 
da crise da Covid-19 com 
uma guerra. Portanto, há 
empecilhos para a produção, 
já que empresários e 
trabalhadores têm vários 
obstáculos para exercer suas 
ati vidades normais, e para o 
consumo, tendo em vista que 
a população reduz muito seus 
gastos, se limitando a comprar 
bens essenciais, como 
alimentação, medicamentos 
e produtos de higiene. Então, 
ao fi nal de tudo temos a 
drásti ca redução da ati vidade 
econômica. As previsões 
atuais, mesmo que sujeitas a 

muita cautela pelas incertezas 
do momento, apontam para 
uma contração do PIB mundial 
da ordem de 3% (FMI) e do 
brasileiro para algo como 5% 
(Banco Mundial).   
Quais os principais aspectos 
do cenário econômico que 
se tem no Brasil agora, com o 
coronavírus?
O Brasil vive alguns graves 
dilemas econômicos e 
políti cos, que agora foram 
acentuados pela crise do novo 
coronavírus. Nos últi mos três 
anos, o crescimento do PIB, 
da ordem de 1%, foi muito 
modesto, frente, por exemplo, 
a desafi os como os mais de 12 
milhões de desempregados. 
As contas públicas vêm 
em défi cit desde de 2014, 
restringindo a capacidade 
do governo em atuar para 
aliviar o cenário adverso. E o 
governo Bolsonaro atua em 
um ambiente muito peculiar 
de uma escalada crescente, 
e ainda não encerrada, de 
confl itos com insti tuições 
como o Legislati vo, o Judiciário 
e a Imprensa. Dessa forma, 
tem-se uma conjuntura 
totalmente adversa para que 
o governo venha propor e 
efeti var medidas que possam 
minimamente aplacar a crise. 
De que forma a paralisação 
dos principais mercados 
externos (Europa, China e 
EUA) está impactando na 
economia brasileira?
O PIB da China (a segunda 
maior economia do planeta 

e o nosso maior parceiro 
comercial) caiu 6,8% no 
primeiro trimestre deste 
ano (a primeira queda em 
40 anos). O PIB dos EUA (a 
maior economia do mundial 
e o nosso segundo maior 
parceiro comercial) pode 
ceder até 12% no segundo 
trimestre do ano, conforme 
dados do próprio Congresso 
americano. A União Europeia 
(também importante parceiro 
comercial) pode despencar 
até 7,5% no ano de acordo 
com o FMI. Dessa forma, a 
contração dessas importantes 
economias mundiais trará 
prejuízos para o Brasil, tendo 
em vista que elas comprarão 
menos arti gos produzidos 
no país, levando a perdas 
na ati vidade das empresas, 
redução no número de 
empregados, num círculo 
danoso que resultará na 
diminuição de renda e 
retroalimentará, infelizmente, 
a nossa crise econômica 
domésti ca. 
Em que essa crise difere das 
grandes crises econômicas 
que já � vemos?
Por exemplo, a crise de 
2008, que começou no setor 
imobiliário e bancário e 
depois se alastrou para toda 
economia, não evitou as 
empresas e pessoas, dentro 
do quadro de recessão, de 
exercerem suas ati vidades 
normalmente. A Grande Crise 
de 1929, que apareceu na Bolsa 
de Nova York, apesar de todos 
os gravíssimos distúrbios, não 
impediu aqueles que podiam 
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de trabalhar e gerar riqueza. 
A questão agora é que as 
pessoas não podem produzir 
normalmente porque 
enfrentam risco de morte.  
Há uma série de indefi nições: 
quanto tempo levará até que 
surjam remédios e vacinais 
efi cientes? E os hábitos serão 
os mesmos, as pessoas se 
senti rão seguras para irem a 
eventos, shows, restaurantes, 
cinemas, shoppings? E se 
não se senti rem seguras, 
irão comprar produtos 
“supérfl uos” como roupas, 
sapatos e produtos de beleza, 
já que não terão uma “vida 
social” como ti nham? Então, 
a pandemia da Convid-19 
trará mudanças culturais, 
e mudanças culturais são 
difí ceis de se absorver e 
desencadeiam hábitos 
totalmente inesperados.   
No caso do Brasil, quais os 
setores estão sendo mais 
prejudicados? E como isso 
está impactando na vida do 
cidadão comum?
Por princípio, tudo que é 
essencial para a vida das 
pessoas será menos impactado 
e tudo que se considere 
acessório será mais ati ngido. 
Assim, os setores alimentos, 
medicamentos e de produtos 
de higiene sofrem menos. Já 
as empresas que trabalham 
com diversão, restaurantes, 
viagens, turismos e eventos, 
estão sendo drasti camente 
ati ngidas e, muito 
provavelmente, terão que 
se “reinventar” de alguma 
forma.  
As medidas emergenciais 
de socorro a empresas e 

trabalhadores são efe� vas 
para minimizar os efeitos da 
crise?
Alguns reclamam, mas o 
Brasil é um país com tamanho 
de um conti nente, com 210 
milhões de habitantes e 
muitas diversidades sociais. 
Dessa forma, apesar de nos 
momentos iniciais da crise 
a equipe econômica ter 
demorado a agir, depois os 
auxílios aos cidadãos e às 
empresas começaram a vir, 
claro que com difi culdades 
pontuais. Por exemplo, 
são mais de 40 milhões de 
pessoas que não constam nos 
cadastros sociais, como se 
faz para achar essas pessoas 
rapidamente e pagar o auxílio 
de R$ 600? Não é fácil, nem 
aqui e em nenhum lugar do 
mundo. E ademais, o governo 
pode muito, mas não pode 
tudo. Em algum momento 
as ati vidades produti vas 
terão que ser retomadas, 
porque a humanidade, os 
estados e as empresas não 
sobrevivem sem produção. 
Creio que as ações não são 
sufi cientes, porque não são 
em nenhum país, mas, dentro 
do razoavelmente possível, 
ajudam bastante.   
Como fi cam os gastos 
públicos nesse contexto?
Certamente nesse ambiente 
de uma crise quase que sem 
precedentes na história, 
o Estado, em senti do 
amplo, assim como em 
outros colapsos, tem sido o 
instrumento mais robusto 
para tentar superar o drama. 
E o enfrentamento tem 
sido basicamente feito pela 
dilatação dos gastos públicos 

para socorrer o sistema de 
saúde, os cidadãos e o setor 
produti vo. Dessa forma, 
só Governo Federal prevê 
canalizar mais de R$ 250 
bilhões para conter a Covid-19. 
E se lembrarmos que 2019 
foi o sexto ano consecuti vo 
de défi cit primário da União 
(antes do pagamento dos 
juros da dívida pública) 
no valor de R$ 95 bilhões 
(montante próximo ao PIB 
do Maranhão e seis vezes o 
orçamento do nosso Estado), 
certamente teremos no pós-
crise providências para arcar 
com essa conta, que, muito 
provavelmente, envolverão 
mais tributação ao longo dos 
anos vindouros.      
E os estados e municípios, 
como estão sendo afetados, 
considerando especialmente, 
as enormes diferenças 
regionais?
A União tem mais instrumentos 
econômicos para enfrentar o 
colapso, como a ampliação do 
endividamento, as reservas 
do Banco Central e do Tesouro 
Nacional, e mesmo, no limite a 
impressão de moeda. No caso 
dos estados e municípios, 
especialmente os mais frágeis 
economicamente, como o 
Maranhão e São Luís, por 
exemplo, a situação é muito 
adversa. Pois os orçamentos 
deles dependem em grande 
parte de transferências 
da União e do Estado (no 
orçamento do Maranhão, 50% 
dos recursos são de repasses 
federais, e no de São Luís 60% 
das verbas vêm do Estado e 
da União) e os impostos que 
são as principais fontes de 
arrecadação local, o ICMS 



Março/Abril | 202026
Fevereiro | 2020 27

(40% da receita do Maranhão) 
e o ISS (25% da receita de 
São Luís), têm desempenho 
muito associado ao ritmo da 
ati vidade econômica, que está 
muito lento neste período. Por 
outro lado, há uma elevação 
das despesas com saúde para 
o atendimento da população. 
Então o quadro é críti co para 
esses entes, com redução 
de receitas e ampliação de 
gastos.         

Após o ciclo da pandemia qual 
a tendência esperada para a 
economia brasileira?

Neste instante de muitas 
incertezas não se pode 
prever, com uma segurança 
razoável, nenhuma tendência 
de recuperação para a 
economia brasileira. Tanto é 
que as projeções são muito 
diversifi cadas. A pesquisa 
desta semana de mercado 
do Banco Central (Focus) 
prevê que a economia vai 
cair 3,4% neste ano e o FMI 
5,3%. Logo, enquanto não vier 
uma solução consistente da 
área médica, como remédios 
efeti vos e/ou vacina, não 
teremos uma tendência segura 
para oferecer.    

O segundo semestre 
costumava ser de crescimento 
para o varejo, especialmente 
com a aceleração do consumo. 
Para esse ano, é possível 
prever um cenário?

Na linha da questão anterior, 
pode se dizer que o segundo 
semestre terá alguma 
recuperação em relação a 
primeiro, pois medidas de 
isolamento, que ajudam a 
conter o vírus, mas difi cultam 

a ati vidade econômica, 
provavelmente serão 
suspensas. Mas e se vieram 
novas ondas da Covid-19, 
serão necessários novos 
bloqueios? Quem sabe? Tudo 
ainda é muito incerto. 

Os setores que estão se 
benefi ciando com a pandemia 
devem con� nuar em alta, 
após a retomada normal das 
a� vidades?

Vai depender da intensidade, 
do prolongamento do surto 
e da sedimentação de novos 
hábitos. O setor de produção 
de máscaras e álcool em 
gel persistirá em alta se a 
pandemia se prolongar e se 
as pessoas incorporarem em 
seus hábitos o uso constante 
de máscaras e álcool em gel. 
Nos próximos meses é bem 
provável que isso aconteça. 
Mas se encontrarem 
medicamentos efetivos para 
conter a doença, restaurantes 
que foram muito afetados 
poderão voltar a funcionar 
e serviços de entregas 
(delivery) sofrerão uma baixa. 
Um setor que me preocupa 
muito é o de imóveis. Que 
é grande gerador de mão 
de obra, é importante 
para a economia do país 
e vinha experimentado 
alguma recuperação nos 
últimos meses, mas deverá 
ser severamente afetado. 
Comprar um imóvel requer 
uma dose enorme de 
confiança, que você vai ter 
emprego e renda daqui a 
20 ou 30 anos para pagar o 
financiamento. E confiança 
e previsibilidade são artigos 
dos mais raros no momento.     

De que forma o ambiente 
polí� co pode colaborar com 
a recuperação da dinâmica da 
economia?

O ambiente político poderia 
ajudar, sobremaneira, tanto 
para o enfrentamento da 
pandemia, quanto para a 
recuperação econômica, 
se operasse num clima de 
normalidade e de coesão, 
isso no que diz respeito às 
relações do Governo Federal 
com os demais poderes 
da República e também 
daquele com os gestores 
das unidades subnacionais 
(governadores e prefeitos). 
Numa atmosfera de 
normalidade, medidas de 
saúde e sanitárias, como o 
fornecimento e distribuição 
de equipamentos e materiais 
para estados e municípios, 
para enfrentar a doença, 
e outras econômicas, 
como auxílios financeiros 
para as parcelas mais 
vulneráveis da sociedade e 
para o empresariado mais 
fragilizado, certamente 
fluiriam sem maiores 
obstruções, agilizando o 
alcance dos resultados 
pretendidos. Todavia, 
infelizmente, não é isso que 
estamos assistindo, mas 
sim a contínua e profunda 
deterioração das relações 
de protagonistas dentro do 
próprio Executivo Federal 
e desses com os Poderes 
Legislativos e Judiciário 
e ainda divergências 
políticas entre o Planalto e 
governadores.   
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