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O Senado aprovou o projeto que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
(Perse), que contém medidas para compensar a grande perda de receitas das empresas de eventos e
turismo, por causa da pandemia. O projeto atende a demandas do Conselho de Turismo, que articulou
para que a aprovação acontecesse o mais rápido possível. O texto aprovado segue para a sanção
presidencial. A FecomercioSP e o Conselho de Turismo pedem que o PL seja assinado o mais rápido
possível:

FECOMERCIO-SP COMEMORA APROVAÇÃO DO PL 5.638/2020, MESMO COM ALTERAÇÕES NO TEXTO

Em razão da grave situação que estamos vivendo, ocasionada pelas crises sanitária e econômica em
meio a uma pandemia, a FecomercioSP publicou, nesta quarta-feira (7), nos principais jornais do País
um Manifesto a favor da retomada da atividade empresarial, que expressa que expressa as demandas e
urgências do setor produtivo brasileiro e da recuperação econômica nacional. No texto, intitulado “As
empresas precisam voltar a trabalhar”, a Federação, entidade empresarial e líder do sistema sindical
do comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo, defende que a recuperação
econômica só se dará mediante a abertura e a permanência do funcionamento dos negócios no Brasil,
movimento que depende da aceleração da vacinação, dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI).
Veja aqui :

AS EMPRESAS PRECISAM VOLTAR A TRABALHAR

Precisamos promover a união nacional e não cometer mais os mesmos erros. Artigo de Abram Szajman,
presidente da FecomercioSP publicado no Estadão (07/04/2021). Leia aqui: 
 
RECONSTRUÇÃO, POR ABRAM SZAJMAN
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PLANO SP

Além de voltar para a fase vermelha, o Estado
de São Paulo formalizou a permissão de
retirada de mercadorias nos estabelecimentos,
desde que no ambiente externo das lojas,
atendendo a pedido feito pela FecomercioSP
para melhor viabilizar as vendas do comércio
no período de maior restrição.  
 
GOVERNO DE SP FORMALIZA TAKE AWAY

 
VAREJO 
 
Projeção exclusiva da FecomercioSP mostra
que mesmo com a injeção de R$ 1,54 bilhão do
auxílio emergencial, a partir de abril, a
manutenção das medidas de restrição sobre o
varejo paulista fará com que o setor feche este
mês com um faturamento 3% menor do que
abril de 2020. 
 
FATURAMENTO DO VAREJO PAULISTA EM QUEDA

 
LOGÍSTICA 
 
Na próxima quarta-feira (14), especialistas
irão debater em live promovida pela
FecomercioSP “As Vantagens da Logística sem
Papel”. A ação é parte da campanha da
Federação e demais entidades de
representação em prol da desburocratização da
cadeia logística e de e-commerce do País. 
 
LIVE: VANTAGENS DA LOGÍSTICA SEM PAPEL 
 

 
OPEN BANKING 
 
O Comitê Meios de Pagamento do Conselho de
Comércio Eletrônico orienta sobre a segunda
fase do Open Banking, em que as instituições
financeiras poderão compartilhar entre si os
dados cadastrais de clientes e informações
relacionadas a conta corrente e tarifas, entre
outras medidas. 
 
SEGUNDA ETAPA DO OPEN BANKING

Os setores de serviços e do comércio do Estado de São Paulo somaram 47,6 mil empregos formais
perdidos no acumulado dos 12 meses entre março de 2020 e fevereiro deste ano. O resultado é puxado
principalmente pela queda das vagas celetistas dos serviços, que foi de 41.515 no mesmo período,
impactado, por sua vez, pela pandemia e as medidas de restrição de circulação que voltaram a ser
adotadas neste ano com o recrudescimento da pandemia. Veja aqui: 

COMÉRCIO E SERVIÇOS PERDERAM 47,6 MIL EMPREGOS FORMAIS EM 12 MESES EM SÃO PAULO, MOSTRA
FECOMERCIO-SP
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TRIBUTOS 
 
Muitos contribuintes buscam a adesão ao
Regime Optativo de Tributação da Substituição
Tributária, mas esbarram na falta de
regulamentação dos Estados. O assunto foi
discutido na última reunião do Codecon-SP.
Veja: 
 
REGULAMENTAÇÃO DO ROT-ST 
 

 
CRÉDITO 
 
A Federação apoia o PL que visa tornar o
Pronampe permanente. Essa posição foi
manifestada ao presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira. O PL foi aprovado no
Senado e agora aguarda apreciação na Câmara.
A FecomercioSP tem atuado em favor do
programa desde o início da pandemia. Veja: 
 
PRONAMPE PERMANENTE

Mais do que atrasado, o Orçamento da União de 2021 se tornou um imbróglio difícil de resolver. Como a
conta não fecha, em razão do montante destinado a emendas parlamentares incluso pelo Congresso, o
presidente da República terá de vetá-lo, fazendo o orçamento ser refeito, ou sancioná-lo, correndo o
risco de cometer crime de responsabilidade. Além deste impasse, o “Economix” destaca a queda da
produção industrial em fevereiro, a proposta trilionária do governo dos Estados Unidos para a
infraestrutura e o freio da China quanto à concessão de crédito ao setor privado.
 
ORÇAMENTO DE 2021: VETAR OU ESTOURAR O TETO

Neste episódio, recebemos o sócio da rede de sapatarias Di Pollini, Pompeu Belusci, para tratar dos
desafios de manter operações em shopping centers em um período de pandemia, as mudanças de
hábito dos consumidores, a aceleração digital da marca e as expectativas para os próximos meses.
Ouça! 
 
DI POLLINI: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
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Neste episódio, conversamos com Tiago Alves, CEO do grupo IWG no Brasil, maior grupo de escritórios
compartilhados do mundo.   A conversa aborda os novos aspectos do trabalho híbrido, modelos de
“coworking” e escritórios virtuais, o perfil das empresas que adotam a solução e a legislação brasileira
para o setor. Ouça! 
 
IWG: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 

Embora detentor de uma das maiores economias do planeta, o Brasil ainda é um dos países mais
fechados ao comércio internacional. Entretanto, se quiser crescer de forma robusta e acelerar a
redução da pobreza, é preciso manter a “atitude reformista” e, sobretudo, abrir-se ao mundo, afirma
o diretor de Estudos de Países do Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Álvaro Santos Pereira. Confira! 
 
ALÉM DA ECONOMIA: ABERTURA COMERCIAL TURBINARIA A RELEVÂNCIA DO BRASIL

Há oportunidades promissoras para acordos firmados entre Estados e municípios brasileiros e Israel,
nação que se destaca pelo grande potencial de desenvolvimento tecnológico, além depor ser um
“berço” de startups e um polo de inovação, almejado por empresas já estabelecidas no mundo,
pondera o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, em entrevista ao UM BRASIL, uma realização
da FecomercioSP. O País é, atualmente, o maior parceiro econômico-comercial de Israel na América
Latina, ele ressalta. Assista! 
 
BRASIL É PARCEIRO ESTRATÉGICO PARA ISRAEL NA AMÉRICA DO SUL 

Ao podcast da revista “Problemas Brasileiros”, o jornalista, pesquisador da USP e do King’s College,
Daniel Buarque, analisa os rumos da política externa brasileira. 
 
PODCAST: A IMAGEM DO BRASIL EM JOGO

A matéria de capa da edição #463 da revista PB mostra como a pandemia trouxe rigor ao modo como o
mercado financeiro e a própria sociedade têm tratado as temáticas da sustentabilidade e da
governança. 
 
SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA COMO POLÍTICAS UNIVERSAIS
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Antonio Lanzana, professor da USP e copresidente do Conselho de Economia Empresarial e Política da
FecomercioSP, analisa o cenário de incertezas gerado pela crise sanitária. 
 
ARTIGO: É O FIM DO PROJETO LIBERAL? 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP
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