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Salões de beleza entram na Justiça para pedir
indenização por perdas sofridas na pandemia
Iniciativa se assemelha a movimento feito por restaurantes
1º.jul.2021 às 15h11
EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2021/07/02/)

SÃO PAULO

Donos de salões de beleza

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/06/saloes-de-beleza-e-shoppings-estudam-ir-a-justica-para-pedir-

entraram na Justiça nesta quinta-feira (1°)
para pedir indenização pelas perdas sofridas com as restrições de
funcionamento na pandemia.
indenizacao-por-fechamentos-na-pandemia.shtml)

O movimento é semelhante ao iniciado por restaurantes
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/06/restaurantes-vao-a-justica-contra-estados-e-municipios-para-

no mês passado. A estratégia da ABSB (Associação
Brasileira de Salões de Beleza) é começar com ações civis públicas contra o
governo de São Paulo e 12 prefeituras no estado, incluindo a capital.
pedir-indenizacao-por-fechamentos.shtml)
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"A ideia é discutir como pode ser composta essa reparação para minimizar o
impacto aos pequenos negócios e iniciar uma compensação cabível para o
setor", afirma José Augusto Santos, presidente da entidade.
Os salões de beleza argumentam que, diferentemente de outros setores, os
estabelecimentos não puderam sequer recorrer ao delivery.
Segundo Santos, a associação também estuda ingressar com ações em outros
estados e municípios.
com Mariana Grazini e Andressa Motter
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Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter
acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas
(conheça aqui (https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso
aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-spaulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto)
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Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?
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para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!
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