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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

COM RISCO DE FALTAR DINHEIRO PARA PAGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL, GOVERNO LIBERA MAIS R$ 438 MILHÕES PARA IMPRESSÃO DE 
CÉDULAS
O Ministério da Economia liberou mais R$ 437,9 milhões para ampliar a produção de cédulas neste ano. A maior parte do recurso irá para a Casa 
da Moeda. A necessidade de colocar mais dinheiro em circulação ocorreu por conta do auxílio emergencial de R$ 600, que está sendo sacado em 
espécie por boa parte dos bene�ciários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA R$ 639 MILHÕES EM CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA A UNIÃO
A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 942, nesta quarta-feira (22), que abre crédito extraordinário em favor da União. Com isso, 
R$ 639.034.512 serão destinados à Presidência da República e a três ministérios: Educação, Justiça e da Mulher, Família e Direitos Humanos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA MP COM REFORÇO DE ATÉ R$ 16 BI A ESTADOS E MUNICÍPIOS
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje (22) a Medida Provisória (MP) 938/20 que destina R$ 16 bilhões para reforçar o repasse da 
União aos fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM), em razão de perdas na arrecadação em função da pandemia de 
Covid-19. A matéria segue agora para análise do Senado. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

DE MADRUGADA, DEPUTADOS TENTAM LIBERAR R$4 BILHÕES PARA EMPRESAS DE ÔNIBUS
Deputados tentaram aprovar na madrugada desta quarta-feira (22) um socorro de R$ 4 bilhões para �nanciar o setor de transporte coletivo no 
país, como empresas de ônibus e outros tipos de concessão. O jabuti, como é conhecido um tema estranho incluído em projetos, foi apensado ao 
relatório da Medida Provisória 938, que trata do repasse da união aos fundos de participação de estados e municípios. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

REABERTURA DO RIO: CONFIRA O QUE AINDA ESTÁ PROIBIDO NA CIDADE
O município do Rio de Janeiro está, desde o dia 16 de julho, na quarta fase de �exibilização das medidas restritivas impostas pela prefeitura em 
meio à pandemia do novo coronavírus. Apesar da reabertura, nem tudo está liberado, mesmo para atividades ao ar livre. Cariocas devem �car 
atentos também às "regras de ouro" a serem seguidas como o uso de máscara, distanciamento e a higienização constante das mãos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

'VITÓRIA DA EDUCAÇÃO', DIZEM ENTIDADES ESTUDANTIS SOBRE APROVAÇÃO DE PEC QUE TORNA O FUNDEB PERMANENTE
Entidades estudantis comemoraram a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna permanente o Fundeb, o fundo de 
�nanciamento da educação básica no país. Na terça-feira (21), a Câmara dos Deputados validou a proposta com amplo apoio de todas as 
bancadas. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

SÃO PAULO VOLTA A ATINGIR RECORDE DE NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS
Com quatro meses de pandemia do coronavírus em São Paulo e indicativos de arrefecimento na crise, o Estado tornou a bater um recorde de 
novos casos con�rmados da doença nesta quarta-feira (22), com mais 16.777 infecções. Há 439.446 pessoas com a Covid-19 no Estado, que 
computou mais 361 mortes, chegando a um total 20.532 óbitos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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DIA DOS AVÓS DEVE MOVIMENTAR R$ 718 MILHÕES NO ESTADO DO RIO
Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (Ifec RJ) entre os dias 13 e 15 de julho, com participação de 414 
consumidores do estado do Rio de Janeiro, apurou que cerca de 6 milhões de �uminenses deverão presentear seus avôs e avós no próximo 
domingo (26), quando é comemorado o Dia dos Avós. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

MAIS DA METADE DOS CARIOCAS CONSIDERA QUE REABERTURA ESTÁ SENDO 'RÁPIDA' DEMAIS, APONTA FGV
Veja este levantamento feito pela economista Viviane Seda, coordenadora da Sondagem do Consumidor do FGV IBRE. Mostra que a maior parte 
dos cariocas (37,9%) considera “muito rápido” o ritmo de �exibilização das medidas de isolamento social. Outros 23,3% avaliam o ritmo como 
“rápido”. Do outro lado, olhando mais a parte econômica, uma pesquisa da Fecomércio RJ mostra que 72,7% dos �uminenses estão com medo 
de perder seus empregos. Na mesma enquete, aliás, 58% dos consumidores se mostram pessimistas em relação à retomada da economia. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO ESTADO AUTORIZA REABERTURA DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA E SALÕES DE BELEZA
O governo do estado autorizou, nesta quarta-feira (22), a reabertura de academias de ginástica e salões de beleza. Os estabelecimentos podem 
voltar a funcionar respeitando protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

DEZ INSTITUIÇÕES DO RIO ACHAM 'BASTANTE IMPROVÁVEL' VOLTA DAS AULAS EM 2020
Em nota conjunta, reitores de dez instituições de ensino público do Rio de Janeiro a�rmam que é "bastante improvável" o retorno de aulas 
presenciais ainda em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Assinam o texto representantes da UFRJ, UERJ, UFF, do Colégio Pedro II 
e de outros seis locais de ensino. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

REFORMA TRIBUTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS TEME AUMENTO DA CARGA DE IMPOSTOS
A proposta de reforma tributária apresentada terça-feira (21) no Congresso prevê a uni�cação de dois impostos federais: PIS e Co�ns. A medida, 
considerada em linha com iniciativas de simpli�cação tributária, acendeu o sinal de alerta no setor de serviços, que teme aumento da carga de 
impostos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PEDIDOS DE FALÊNCIA CAEM 2,8% NO PRIMEIRO SEMESTRE
No primeiro semestre deste ano, 601 empresas de todo o Brasil optaram pelo processo de recuperação judicial para evitar fechar as portas. 
Segundo a Serasa Experian, que levanta os dados com base no que é documentado em órgãos do Poder Judiciário e Diários O�ciais, o percentual 
é 2,8% inferior ao registrado no primeiro semestre de 2019. Em relação ao mês passado, houve aumento de 38,3%. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

PESQUISA REVELA TENDÊNCIA DE CONGELAMENTO DE SALÁRIOS NAS EMPRESAS NESTE ANO
A consultoria Mercer — que atua globalmente nos temas de carreira, saúde, previdência e investimentos — realizou uma pesquisa no Brasil 
sobre os “Impactos da crise na estratégia de remuneração total”. Os resultados mostram que muitas empresas ainda não decidiram modi�car 
substancialmente suas práticas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas uma tendência já pode ser observada: o congelamento dos 
salários neste ano. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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