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A FecomericoSP assinou, na última semana, o 4º termo de aditamento da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) dos comerciários da capital paulista referente ao período 2019-2020, com vigência até
31 de agosto de 2021. A norma, que abrange as empresas de atacado e varejo representadas pela
Federação na cidade de São Paulo, da base inorganizada, e os sindicatos subscritores e as empresas
filiadas a eles, prevê reajuste salarial de 2,94% a partir de 1º de maio de 2021. O termo de aditamento
contempla, também, a concessão de abono salarial de R$ 420, além de ratificar as demais condições
estabelecidas na CCT assinada em outubro de 2019 e os aditivos celebrados posteriormente. 
FECOMERCIO SP ASSINA NOVO TERMO ADITIVO COM OS COMERCIÁRIOS DA CAPITAL 
 
 
 

O Comitê Startups da FecomercioSP está se mobilizando para que o Congresso Nacional derrube o
veto presidencial a um dos artigos da lei que institui o Marco Legal das Startups, sancionada
recentemente. O artigo vetado, o 7º da Lei Complementar 182/2021, era o único dispositivo do projeto
aprovado no Congresso que possibilitava uma equiparação tributária minimamente favorável para as
startups. Por isso, a Entidade pede aos presidentes das Casas Legislativas e líderes parlamentares que
revejam essa decisão, para evitar o maior risco de evasão de investimentos brasileiros para o exterior
COMITÊ STARTUPS DA FECOMERCIO SP PEDE QUE CONGRESSO DERRUBE VETO QUE PODE INVIABILIZAR
INVESTIMENTOS EM STARTUPS BRASILEIRAS 
 
 

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK_jQ/LGW/bad1/GpOrG1O6NUm/BMNv/C09AmxDHiKS/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK_jQ/LGW/bad1/GpOrG1O6NUm/BMNv/Fh-F6bMeE8o/1/


 
IMPOSTOS

Apesar de programa de renegociação de
débitos tributários de ICMS, em São Paulo,
considerar pleitos da FecomercioSP, iniciativa
precisa ser ampliada para, de fato, conter a
grave crise econômica do empresariado
paulista. Federação pede ao governo estadual
melhorias no programa. 
 
RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  
 

 
TURISMO 
 
Novo indicador da FecomercioSP e da SPTuris
mostra que o turismo na cidade de São Paulo
ainda não cresceu em 2021 e amarga quedas
sucessivas no faturamento, nos empregos e
no movimento de passageiros. Resultado de
abril foi puxado pelas restrições de circulação
de pessoas. 
 
SETOR ESPERA POR AVANÇO DA VACINAÇÃO

 
TRABALHISTA 
 
FecomercioSP analisa algumas alternativas
para os empregadores que tenham
funcionárias gestantes em atividade que não
possa ser exercida em home office, com base
nas recentes Medidas Provisórias (MP)
1045/2021 e 1046/2021, e na legislação
trabalhista. 
 
POSSIBILIDADES PARA GESTANTES AFASTADAS  
 

 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 
Pesquisa da FecomercioSP mostra que medidas
de restrição continuam a influenciar na perda
de emprego no comércio do Estado. Em abril,
o setor eliminou 2,5 mil vagas e o setor de
serviços também desaceleraram no mês em
meio às regras do Plano São Paulo. 
 
 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO DEPENDE DO
CONSUMO

 
A Reforma Administrativa é abordada pela revista PB, uma realização da FecomercioSP, em reportagem
que analisa a falta de harmonia das contas públicas e a necessidade de revisão nos custos do Estado
com pessoal. Ao longo do mês de junho, o site da PB trará conteúdos para fortalecer o debate sobre o
assunto. Acompanhe. 
ENTENDA O QUE PODE MUDAR COM A REFORMA ADMINISTRATIVA 
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A Reforma Tributária é, certamente, a mais complexa a ser realizada no Brasil. Em constante retorno
à agenda do Congresso por décadas, nos últimos anos, o tema tem sido capturado por uma necessidade
de simplificação para que o sistema seja mais eficiente economicamente. Contudo, é preciso observar
se a reforma que o País precisa é, de fato, uma que se concentre sobre o consumo, em vez de buscar
uma redução das desigualdades que afetem as classes mais pobres, defende Tathiane Piscitelli,
coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da Fundação Getulio Vargas (FGV-Direito) de São Paulo. 
REFORMA TRIBUTÁRIA DEVE COMBATER DESIGUALDADES ESTRUTURAIS 
 
 
 

 
Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede Blue Tree, que conta com 23 hotéis e resorts espalhados
por todas as regiões do Brasil, fala dos desafios impostos pela pandemia, as inovações implantadas na
rede neste período, tendências do setor e o papel de responsabilidade social das empresas brasileiras. 
BLUE TREE HOTELS: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
 
 
 

 
Com alta de 1,8% em abril, maior expansão mensal do ano, o comércio varejista, mais do que superar o
nível pré-pandemia, aponta novas tendências de consumo. Se, no ano passado, produtos básicos
puxaram a recuperação, agora, itens de maior valor intensificam as vendas. O Economix também analisa
as perspectivas para a inflação – que, em 12 meses até maio, soma 8,06%, patamar bem acima do teto
da meta do Banco Central (BC) – e a queda do nível de poupança das famílias no primeiro trimestre.
Além disso, o episódio destaca a inflação nos Estados Unidos, que atingiu em maio o maior nível desde
agosto de 2008, e a recém-aprovada lei chinesa contra sanções internacionais. 
VAREJO: RETOMADA E MUDANÇA NO PADRÃO DE CONSUMO 
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