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A PEC 17/2019, que estabelece a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, como
direito fundamental da Constituição Federal, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última semana.
A FecomercioSP, que tem atuado em prol de sua base, entende que a PEC deve ser avaliada de forma
célere pelo Senado por se tratar de matéria essencial para que o País tenha mais sincronia com os
avanços digitais, bem como garanta segurança jurídica a cidadãos e empresas. 
FECOMERCIO SP DEFENDE APROVAÇÃO DA PEC 17/2019 QUE TRATA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PELO
SENADO 
 
 

 
As empresas estão impedidas de suspender contrato de trabalho, conceder férias antecipadas e adiar
o FGTS por causa da perda da validade das MPs 1.045/21 e 1.046/21. A FecomercioSP entende que a
aprovação das MPs seria importante para a manutenção de empregos e a retomada da economia, em
razão de a pandemia ainda assolar o País. A Entidade segue trabalhando em pautas de naturezas
trabalhista e empresariais, na busca da desburocratização e da melhoria do ambiente de negócios
nacional. 
MPS TRABALHISTAS PERDEM VALIDADE 
 
 

 
O Codecon-SP recebe Luiz Márcio de Souza, coordenador da Coordenadoria da Administração Tributária,
do Sefaz-SP, e apresenta pleitos e soluções eficientes para auxiliar as empresas neste momento de
crise.
PLEITOS TRIBUTÁRIOS AO SEFAZ-SP
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https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PLt2w/LGW/25b7/GpOrG1O6NUm/BMNv/LsxAHiU_NX/1/


 
ENERGIA 
 

O Comitê Energia da FecomercioSP orienta
empresas sobre a adesão ao programa da
Redução Voluntária de Demanda de Energia
Elétrica (RVD), o qual incentiva a diminuição
do consumo de grandes clientes, com
transferência da energia disponível para outros
consumidores. 
 
 
PROGRAMA DE REDUÇÃO VOLUNTÁRIA 
 
 

 
TURISMO 
 
O Índice Mensal de Atividade do Turismo de
São Paulo, da FecomercioSP com a SPTuris,
apresentou, em julho, crescimento de 18,4%.
Para Mariana Aldrigui, presidente do Conselho
de Turismo, isso mostra que o setor, na
capital, está se recuperando lenta e
consistentemente. 
 
 
TURISMO PAULISTANO TEM TERCEIRA ALTA 
 
 

 

 
NEGÓCIOS 
 
 
A Prefeitura de São Paulo publicou,
recentemente, decreto que exige a
apresentação de um comprovante de
vacinação contra a covid-19 para acesso a
determinados estabelecimentos e eventos. A
FecomercioSP já havia enviado considerações e
questionamentos sobre a medida ao prefeito. 
 
EVENTOS DE SP TERÃO PASSAPORTE DA VACINA 
 
 
 

 
TURISMO 
 
Em encontro do Conselho de Turismo,
representante da World Travel & Tourism
Council (WTTC) apresenta dados do setor e
avalia as políticas e estratégias para a
recuperação econômica do turismo no
mundo. No encontro, houve, ainda, análise das
atividades empresariais nos próximos meses. 
 
 
WTTC DEBATE RETOMADA DO TURISMO 
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EXPORTAÇÃO 
 
FecomercioSP orienta as empresas atuantes na
exportação de serviços sobre isenção da
cobrança de tributos referentes aos PIS/Pasep
e à Cofins nestas operações. MP recente traz
essas isenções às receitas advindas dos
serviços prestados à pessoa física ou jurídica no
exterior. 
 
ISENÇÕES NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

 
INSTITUCIONAL 
 
A revista Comércio & Serviços (C&S), da
FecomercioSP, de setembro/outubro detalha as
modalidades de arbitragem, mediação e
conciliação, métodos utilizados pelas empresas
para resolver problemas de diferentes áreas e
setores. Edição traz, ainda, conteúdos sobre
inflação, consumo e inovação. 
 
NOVA EDIÇÃO DA REVISTA C&S 
 
 
 

 
CONSUMIDOR 
 
A inadimplência na capital paulista recuou
neste mês: dos 19,1%, em julho, para 18,8%,
em agosto, de acordo com a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (PEIC), realizada pela
FecomercioSP. Inflação e desemprego altos,
por outro lado, levaram a aumento do
endividamento. 
 
INADIMPLÊNCIA RECUA NA CAPITAL PAULISTA 
 

IMPORTAÇÃO 
 
Recente determinação da Receita Federal
permite que sejam descontados os créditos de
PIS/Pasep e Cofins relativos à armazenagem e
ao frete na operação de venda no mercado
interno de mercadorias importadas, desde
que estejam de acordo com os requisitos
determinados na legislação. 
 
DESCONTO DE PIS/PASEP E COFINS 
 

 
ECONOMIA 
 
O Custo de Vida por Classe Social (CVCS),
indicador da FecomercioSP, na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), subiu 1,06%
em julho, atingindo a maior variação para o
mês desde 2011, ano de início do
levantamento. 
 
 
CUSTO DE VIDA ATINGE MAIOR VARIAÇÃO 
 

 
LGPD 
 
Amanhã (9), a FecomercioSP, em parceria
com a Opice Blum Academy, realiza o evento
LGPD: Como Adequar sua Empresa e Evitar as
Sanções. Especialistas orientam e alertam as
empresas sobre como aplicar corretamente as
medidas da LGPD e quais as sanções previstas.
Participe! 
 
 
EVENTO: ADAPTAÇÃO À LGPD E SANÇÕES 
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A taxa de desemprego ficou em 14,1% no segundo trimestre deste ano. O resultado representa uma
leve queda de 0,6 ponto porcentual em relação ao registrado nos três primeiros meses de 2021 (14,7%).
Ainda assim, de acordo com o IBGE, são, ao menos, 14,4 milhões de brasileiros sem emprego. Além da
situação do mercado de trabalho no País, o Economix avalia o enfraquecimento da indústria, que
recuou 1,3% em julho, após variação negativa no segundo trimestre. O episódio também destaca os
problemas econômicos causados pela variante delta do coronavírus nos Estados Unidos e na China. 
LEVE RECUO DA TAXA DE DESEMPREGO NO 2º TRIMESTRE 
 
 

 
Neste episódio recebemos Victor Noda, fundador e CEO da Mobly, empresa de home & living, fundada
em 2011, que soma atualmente mais de 1 milhão de clientes ativos. Noda fala dos planos de expansão
da marca, os desafios e investimentos em logística e as tendências trazidas pela multicanalidade. 
MOBLY: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA 
 
 

 
De uma forma ou de outra, os efeitos da mudança do clima já são claros em todas as partes do mundo.
Em um curto espaço de tempo, e em diferentes países, têm ocorrido mais eventos extremos, como
secas, calor excessivo, incêndios, fortes precipitações de chuvas, inundações, furacões e falta de água
para consumo. “No Brasil, isso também se vê na falta de água nas hidrelétricas. É um cenário em que se
pode imaginar que estas coisas, que sempre aconteceram, irão continuar acontecendo com mais
intensidade e maior frequência. Em vez de nos acomodarmos, deveríamos trabalhar em como reagir.
Precisamos de líderes. E o Brasil tem um grande potencial para ser um líder [neste esforço]”, avalia
Thelma Krug, matemática, estatística e vice-presidente do Painel Intergovernamental Sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), em entrevista ao UM BRASIL, uma realização da FecomercioSP. 
INAÇÃO NO CUIDADO COM O CLIMA CONDENA NOSSO FUTURO 
 
 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP

              

Veja como nós tratamos os seus dados pessoais em nosso Aviso Externo de Privacidade.
 

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails. 
 

Para esclarecer dúvidas ou enviar sugestões, entre em contato com o ri@fecomercio.com.br. 
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