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Palavra	da	Presidente
 Nossos trabalhos estão em constante transformação. Não bastassem todos os 

desafios tecnológicos, estamos passando há meses por um cenário que está exigindo, de 

todos nós, mudanças drás�cas na forma de fazermos negócios...e isso engloba também 

todas as questões trabalhistas para as quais temos que ficar atentos! Por isso, um dos 

conteúdos principais desta edição é dedicado especialmente a você, lojista, para que 

entenda e saiba gerenciar, de forma ainda mais eficaz, todos esses desafios!

 Além disso, trazemos uma novidade especial nas próximas páginas. Entendemos 

que nesse momento, como sempre fazemos questão de destacar, é fundamental nos 

apoiarmos e nos unirmos cada vez mais. Por isso, como forma de incen�var e valorizar 

vocês, nossos associados, traremos um espaço especial para que possam divulgar seus 

negócios. Veja como par�cipar!

 Por fim, quero aqui também fazer um agradecimento especial a todos que estão 

colaborando com nossa campanha de doação ao Lar Frederico Ozanam e convidar a todos 

a par�cipar dessa importante ação! Contamos com vocês...um forte abraço!
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Reconhecimento	e	valorização	dos	nossos	associados

 Como uma forma de reconhecer, agradecer e valorizar cada um 

dos seus associados, bem como contribuir com a divulgação dos 

mesmos, a ACIAS fará, a par�r de agora, uma homenagem a todos os 

empreendimentos que aniversariarem em cada mês. 

 Sendo assim, a cada edição, a par�r da publicação feita em 

Outubro, a Associação apresentará uma lista com os nomes desses 

lojistas. Além disso, um deles será sorteado para ter o seu negócio 

publicado em destaque e de forma totalmente gratuita. Esse sorteio 

será feito por meio de ferramentas automá�cas, disponibilizadas na 

internet, e apresentado na íntegra, na rede social. 

 Conforme já divulgado, a sorteada para a edição de Outubro 

será a TAÍSA ÍNTIMA.

Acompanhe nossa próxima edição!

Campanha	solidária	permanente	da	ACIAS

Contribuir com o próximo sem esperar nada em troca é 
uma das mais importantes formas de amor e de 
transformação social! 
E a campanha permanente realizada pela Associação 
Comercial, em prol dos idosos do Lar Frederico Ozanam, 
tem justamente esses propósitos: contribuir com a 
comunidade local e, assim, oferecer ferramentas capazes 

de mudar uma realidade. 
Para que isso aconteça, a ACIAS conta com a sua colaboração!
Faça uma doação de leite e/ou fralda, levando os itens até a sede da 
Associação, em dias e horários comerciais. Se preferir, a entrega 
pode ser anônima. 
Somente no mês de Agosto, por exemplo, aproximadamente 180 
litros de leite e quase 90 fraldas geriátricas foram arrecadados.
Contamos com você!

Colabore!
Contamos	com	você.

(11)	4602-6767
Entre em contato conosco e veja como pode ajudar:
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Espaço	do	Diretor

 Instalada em Salto desde 2002, a Anabelle Cosmé�cos vende muito mais que produtos de beleza...ela vende 

sonhos e transformações! 

 Tudo começou quando Fernando Marques, que trabalhava com vendas para um distribuidor local de cosmé�cos, 

decidiu montar uma pequena e própria distribuidora nessa área. Anos depois, em 2007, ele conheceu André, que também  

era gerente nesse segmento,  e em 2009 Paulo Henrique veio trabalhar como vendedor. Daí em diante as coisas foram 

acontecendo, a expansão chegou e tudo aconteceu rapidamente. Em 2010 eles já começaram a planejar a criação de uma 

marca própria. 

 Quatro anos depois, em 2014, surgia a Anabelle Cosmé�cos, que hoje possui mais de 90 itens em sua linha e conta 

com mais de 60 distribuidores que levam os produtos até os salões de beleza espalhados por 14 estados brasileiros.  

 Em seu prédio atual, amplo e bem estruturado, a empresa hoje conta com uma área comercial, um Centro de 

Distribuição e um Setor de Criação, que atendem ao comércio atacado e varejo. 

 Baseados no principal diferencial de sempre estar à frente, lançando a�vos e produtos que serão tendência, e 

tendo como principais referências a família e os demais empreendedores brasileiros, que diariamente vencem muitas 

lutas, os sócios Fernando, André e Paulo possuem, como principais metas, chegar a todos os estados brasileiros e fazerem 

da Anabelle uma referência para mais de cem mil salões de beleza e milhares de mulheres brasileiras.  

Em toda edição, a ACIAS apresenta o estabelecimento comercial ou local de trabalho de cada membro da diretoria, que se 

dedica, de forma totalmente voluntária, em prol de mais desenvolvimento, união e prosperidade do nosso comércio e da 

nossa cidade. Confira!

SAIBA MAIS: 
Endereço: Rua Diamante, 41 – Jardim Sontag – Salto/SP
Atendimento: De segunda a sexta, das 8h30min às 17h30min
Telefone/WhatsApp: (11) 4021-2294 / 94980-3898
E-mail: contato@anabellecosme�cos.com.br
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Iniciativas	SEBRAE

Boas	Vindas!
Acompanhe abaixo a relação dos novos associados da ACIAS, que a par�r 
de agora, além de serem representados por uma en�dade série e 
comprome�da, também terão direito a todos os bene�cios oferecidos 
pela mesma, como orientação jurídica gratuita, par�cipação em 
campanhas especiais, com valores exclusivos, convênios médicos e 
odontológicos, parcerias para aquisição de produtos e serviços com 
condições diferenciadas, dentre outros. 

General Pepper 
Rua Maximiliano Rocco, 107 
Jd. Guarujá – Salto

Sorridents 
Rua Doutor Barros Junior, 495
Centro - Salto

Em todas as edições divulgamos inúmeras ações especiais que o 

SEBRAE Aqui realiza, com o intuito de auxiliar os empreendedores 

nesse momento delicado pelo qual atravessa nosso país. Uma dessas 

ações são as lives com especialistas e consultores, que sanam 

dúvidas e discutem temas importantes para os negócios. 

Dia 01 de Setembro, às 14h: Fluxo de Caixa

Dia 02 de Setembro, às 18h: Redes Sociais

Dia 04 de Setembro, às 14h: Empreendedorismo

Dia 10 de Setembro, às 10h: Fluxo de Caixa

Dia 11 de Setembro, às 10h: Plano de Negócios

Dia 15 de Setembro, às 10h: Ganhe Mercado

Para o mês de Setembro, as lives ocorrerão de forma

periódica, conforme calendário abaixo!

Além das lives, descritas acima, o SEBRAE Aqui também realizará o SUPER MEI – um curso 

des�nado para quem exerce alguma a�vidade empreendedora informal ou para quem tem 

planos de se tornar um empresário.

Serão 10 horas de capacitação remota, no período de 08 a 11 e 14 de Setembro, das 19h às 

21h, com temas sobre empreendedorismo, marke�ng, finanças, ideia de negócios e 

formalização.

Vem	aí	o	SUPER	MEI	SEBRAE	-	PRIMEIRO	PASSOS		

Os interessados podem ligar para o SEBRAE, instalado na sede da ACIAS, e solicitar

mais informações sobre inscrições: (11) 4602-6764 / 6765

Fale conosco!
(11) 4028-4118
(11) 98551-3500

Sua empresa tem uma
trajetória para ser

contada?

Memória
Empresarial

contato@krcomunicacao.com.br
www.krcomunicacao.com.br

Não deixe isso se
perder no tempo...



Boas	Vindas

Boas-vindas!
A par�r de agora, a ACIAS conta com um novo integrante em sua equipe. 

Trata-se de Sérgio Ricardo, que está assumindo a função de vendedor,

e terá um contato próximo e permanente com os lojistas. 

Conheça mais sobre ele!

Nome completo: Sérgio Ricardo Paulino 

Idade: 38 anos

Experiência: Atua em vendas e representação comercial há mais de

18 anos, em diferentes setores, com trajetórias, por exemplo, pelas

empresas Vila Nova Pneus e Zobor Industrial Mecânica.

Já trabalhou também como garçom em cruzeiros, conhecendo

inúmeros países. 

Função na ACIAS: Faz parte do Departamento Comercial, com as

principais atribuições de apresentar e vender serviços e campanhas,

bem como buscar por novos associados. 

A par�r de agora, a ACIAS também divulgará os 

integrantes de sua equipe, que aniversariam no 

respec�vo mês. 

Em Setembro, quem apaga as velinhas é:

Parabéns!!

É pic...
É pic...

Roseli Deblassi (Loja Zinha): dia 14/09

Clô Padovani (Clô Calçados): dia 21/09
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              Alguns esclarecimentos são importantes para que os Empresários-Empregadores entendam o atual cenário 

trabalhista e possam lidar com essas questões dentro da empresa da melhor forma possível, tanto para o empregado 

quanto para o empregador entendendo as mudanças trabalhistas que o Governo Federal vem realizando em virtude 

do estado de calamidade pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) e como ficará a relação de trabalho após 

o termino da vigência das Medidas Provisórias Vigentes. 

 Diante da pandemia que gerou a maior crise de saúde pública do mundo e teve como consequência imediata 

fazer o mundo parar (literalmente), o Governo Federal conseguiu concre�zar algumas medidas trabalhistas que já 

eram tentadas há anos, mas que jamais �veram êxito. Assim, na tenta�va de salvar empregos e rendas dos brasileiros 

foram editadas as medidas provisórias 927 e 936, com obje�vo de fornecer a patrões e empregados ferramentas para 

fazer frente à crise, sempre com o obje�vo de preservar a renda e o emprego. Sendo que já nasceram com prazo 

preestabelecido para a vigência (dentro do Estado de Emergência). 

 A MP 936 trouxe a par�cipação do Governo Federal num ajuste tripar�te, junto a empregadores e 

empregados, para pagamento do Bene�cio Emergencial, além da concessão de um período de garan�a de emprego 

com prazo mínimo tabelado, e outras medidas acessórias. 

 Por certo, a Medida Provisória 936/2020 (MP 936) tem causado muita controvérsia e dúvidas. A medida 

ins�tui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, possibilita a redução proporcional da 

jornada e dos salários, além da suspensão temporária do contrato de trabalho. Alterna�vas que já eram bastante 

aguardadas pelos empregadores de todo País.

 Desta forma, o Direito do Trabalho que é a área do Direito que trata da relação jurídica que envolve a relação 

de emprego, teve parte de suas ordens suspensas pelas Medidas Provisórias, já que o País estava e está em um estado 

de Emergência de Saúde Publica excepcional e referidas medidas visam salvar o sustento de todos e não só de alguns.

 Somente após publicada a Lei houve crença dos empresários nacionais nas possibilidades oferecidas pelas 

citadas Medidas Provisórias, sem o medo de ao adotarem as medidas previstas serem posteriormente penalizados 

pela Jus�ça do Trabalho, pela não aplicação das regras da CLT dentro da rigidez que o Judiciário tem feito prevalecer.

             Cumpre destacar que em tão pouco tempo já se tem um reflexo da judicialização da relação de trabalho. Pois, 

se tem uma média de que 20% de todas as ações trabalhistas distribuídas nestes úl�mos meses são relacionadas às 

MPs do coronavírus, por isso mesmo após a redução de salário e jornada precisa de alguns cuidados. Não basta dar as 

48 horas para o empregado, tem que provar que deu. E o empresário não pode esquecer também de comunicar o 

Ministério da Economia e o Sindicato dos Trabalhadores sobre o acordo.

ESPAÇO	JURÍDICO

Medidas	trabalhistas	
pós-pandemia



Regina Célia de Souza Veloso
Departamento Juridico Associação Comercial de Salto – ACIAS. 

 Deve-se ter ciência que tudo que o empregador fez e faz no sen�do de prevenção ao coronavírus, deve ser 

provado, servindo como alerta para que os empregadores guardem os comprovantes de compras de equipamentos 

de proteção individual e álcool em gel, recibo da entrega aos funcionários, entre outras medidas de precaução, que 

podem evitar o passivo trabalhista.

 Meses se passaram em meio à crise e Pandemia. E aos poucos começa-se a vislumbrar a retomada da vida, 

vivenciando a abertura grada�va dos comércios e assim, a retomada da produção Industrial. Mas ainda é muito 

incipiente, e o País que se afundava há anos em uma das maiores crises de desemprego de sua história dificilmente 

superará de imediato o desemprego. 

 Assim, é de bom tom não esquecer que, mais cedo ou mais tarde, as relações de emprego voltarão a ser 

reguladas pelo Direito do Trabalho tal como era antes dessas MPs, mas sem que o mundo tenha voltado a ser como 

era antes, porque a economia, ao que se vê, con�nuará em crise. 

             A previsão dos desafios que o mercado de trabalho pode enfrentar não é das melhores. Há muitas perguntas e 

muitas delas sem respostas firmes.

            As dificuldades polí�cas de implantar medidas eficazes devido a obstáculos com os impostos pelo legisla�vo e 

também as decisões do Judiciário Trabalhista que se prende a dogmas ultrapassados, suplantam a realidade em que 

vive o pais, a exemplo temos que, em plena pandemia, a medidas provisórias sobre questões trabalhistas caducaram 

por não terem sido conver�das em lei no prazo previsto (MP 808 e MP 873), ou foi revogada por outra MP no úl�mo 

dia antes de caducar (MP 905). 

 Outro fator é que independente do que está na Lei enfrenta-se uma Jus�ça do Trabalho retrograda, 

engessada, com pensamento que passa longe do conceito de jus�ça e igualdade e afasta empreendedores e criação 

de empregos.  

 Indubitavelmente, enfrenta-se algo inimaginável e o maior desafio será o restabelecimento dos contratos de 

trabalho. Possivelmente, terão de ser adotadas medidas legais para flexibilizar a jornada de trabalho e redução dos 

salários pós-pandemia, como as que foram adotadas na Medida Provisória nº 936/2020. E a Jus�ça do Trabalho tem 

de acompanhar a realidade, senão não haverá progresso. 


