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Boletim 
FecoméRcio RJ

Especial Coronavírus  
Como o setor pode reagir

Este boletim reúne informações e dicas fundamentais para ajudar sua empresa a enfrentar esse 
momento de crise gerado pela propagação do novo coronavírus (COVID-19). 

A Fecomércio RJ está empenhada em apoiar o setor como um todo, a partir de orientações e 
notícias de interesse de todos os empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado 
do Rio de Janeiro. Estamos juntos!

NOTÍCIAS DO SETOR

CRÉDITO

SEBRAE RIO É GARANTIDOR DE PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A CRÉDITO
Quando os governos precisaram adotar medidas preventivas para tentar conter a proliferação do novo coronavírus, em março, muitos micro e 
pequenos empresários e microempreendedores individuais se viram em uma situação �nanceira complicada. Para facilitar os processos e 
reforçar a parceria habitual com pequenos empresários, o Sebrae regulamentou sua posição de garantidor no Fundo de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas (Fampe). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIA: GOVERNO NÃO PODE ESPERAR MAIS PARA PRORROGAR AUXÍLIO, QUE É URGENTE
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), rea�rmou na noite deste sábado (20) ser favorável à prorrogação do pagamento do 
auxílio emergencial – destinado a trabalhadores informais e famílias de baixa renda como forma de abrandar os impactos negativos da 
pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FGTS: TRABALHADORES QUE NÃO QUISEREM FAZER O SAQUE EMERGENCIAL JÁ DEVEM INFORMAR À CAIXA
Os trabalhadores que não desejam fazer o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devem fazer o aviso à Caixa 
Econômica Federal. O comunicado deve ser feito até 10 dias antes do início do seu calendário de crédito. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO COMETE 'EXCESSOS', MAS DEVE EXISTIR, DIZ DIAS TOFFOLI
Para o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias To�oli, a Justiça do Trabalho tem um papel importante, mas comete "excessos" e acaba 
prejudicando aqueles que visa proteger. O ministro participou de um debate na manhã deste sábado (20) com o ex-ministro do STF Nelson Jobim 
e o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o "Kakay". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RENOVAÇÃO DO AJUSTE FISCAL: O NOVO FANTASMA QUE RONDA O ESTADO DO RIO
Não bastam a Covid-19, a instauração de um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, a crise na saúde, os entraves para a 
venda da Cedae e as �nanças abaladas. Mais um fantasma ronda o estado. Em 5 de setembro, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) encerrará 
sua validade de três anos sem a garantia de que será renovado por igual período, em meio a duras críticas do Conselho de Supervisão. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO INICIA PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE CARTÓRIOS E FRANQUIAS
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, vai iniciar um programa de �scalização direcionado aos serviços de registros 
públicos, cartorários, notariais e franquias. A Resolução 3163, publicada no Diário O�cial de sexta-feira (19), estabelece a data do dia 1º de julho 
para o início da �scalização que vai apurar o imposto referente aos últimos cinco anos daqueles prestadores de serviços. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA VOLTA ATRÁS E DIZ QUE DECRETO SUSPENDE APENAS JOGOS DE BOTAFOGO E FLUMINENSE
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella voltou atrás e disse que a medida que suspende jogos no Rio afeta apenas os jogos de Botafogo e 
Fluminense, que estão marcados para segunda-feira (22). Dessa forma, as partidas deste domingo – Vasco x Macaé e Madureira x Resende –pelo 
Campeonato Carioca, estão mantidas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

AUTOESCOLAS SÃO AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO DETRAN-RJ
Neste momento de �exibilização, mais um serviço está autorizado a funcionar: as autoescolas. A autorização foi anunciada, neste sábado (20), 
pelo Detran-RJ, após reuniões com representantes sindicais dos Centros de Formação de Condutores (CFCs). Com isso, as aulas teóricas e práticas 
já podem ser realizadas a partir da próxima quarta-feira (24). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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NITERÓI AVANÇA PARA ESTÁGIO AMARELO 2 DO PLANO DE TRANSIÇÃO PARA O NOVO NORMAL
Em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura na noite de sexta-feira (19), o prefeito Rodrigo Neves anunciou que a partir de segunda-feira 
(22) a cidade entra no estágio amarelo nível 2, penúltima fase de transição gradual, já que a cor verde só será atingida com a criação da vacina 
contra o novo coronavírus. Todos os estabelecimentos e espaços públicos autorizados a funcionar nesta fase e os devidos protocolos que deverão 
ser seguidos foram publicados no Diário O�cial deste sábado (20). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

NO PRIMEIRO SÁBADO DESDE A REABERTURA, ENTRADA DO MERCADÃO DE MADUREIRA TEM FORTE AGLOMERAÇÃO
No primeiro sábado de funcionamento desde a sua reabertura, o Mercadão de Madureira registrou grande movimentação: mesmo com a 
�scalização da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária e da Administração Regional de Madureira, houve aglomeração nas calçadas devido à 
intensa chegada de clientes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

OS ERROS EM SÉRIE QUE TURBINARAM A CRISE ECONÔMICA NA PANDEMIA
Mais de três meses da pandemia de Covid-19 e milhares de pequenos empresários brasileiros ainda se sentem desamparados ao buscar recursos. 
Quem ainda resiste teve de aceitar empréstimos com juros altos, condições menos favoráveis de pagamento ou, na maioria dos casos, se virar 
sozinho. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

FESTA JUNINA ONLINE: EMPRESAS E IGREJA ENCONTRAM NOVAS FORMAS DE VENDER
Sem as tradicionais festas juninas e quermesses no país, empresas e até igrejas tiveram que se adaptar para manter as vendas no período. A saída 
encontrada foi incentivar a comemoração do arraial dentro de casa. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

NEGOCIAÇÃO COM SINDICATO EMPERRA E LATAM PODE DEMITIR ATÉ 2,7 MIL PILOTOS E COMISSÁRIOS
Em meio a negociações de redução de jornada, com uma possível dispensa de 2,7 mil pilotos e comissários, a Latam está propondo �exibilizar a 
convenção coletiva, com novas regras de remuneração de tripulantes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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