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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: MAIS 805 MIL CADASTROS SÃO LIBERADOS PARA PAGAMENTO; VEJA COMO CONSULTAR A INSCRIÇÃO
A Dataprev encaminhou à Caixa Econômica mais um lote para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, com 805.318 cadastros 
considerados elegíveis. Os requerimentos foram analisados após contestação dos trabalhadores que tiveram os pedidos inicialmente negados. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CNJ TEM REGRAS PARA ESTIMULAR CONCILIAÇÃO EM FALÊNCIAS DE EMPRESAS
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou neste mês regras para estimular a conciliação nos processos de recuperação judicial e falências de 
empresas. A medida foi tomada para preparar o Judiciário brasileiro para o aumento de ações envolvendo empresas que estão em di�culdades 
�nanceiras devido aos efeitos econômicos da pandemia de covid-19. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

REFORMA TRIBUTÁRIA: BENEFÍCIO COM PROPOSTA DO GOVERNO É MENOR DO QUE COM UMA MUDANÇA AMPLA, DIZ APPY
A proposta de reforma tributária do governo, apresentada na semana passada, não é ruim em sua essência, mas poderia ser mais ambiciosa, 
a�rmou nesta terça-feira Bernard Appy, ex-secretário-executivo e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ALERJ VAI RECORRER DE DECISÃO DE TOFFOLI SOBRE IMPEACHMENT DE WITZEL
A Assembleia Legislativa do Rio decidiu na manhã desta terça-feira, 28, recorrer da decisão do ministro Dias To�oli, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que desmontou a comissão especial formada para analisar o impeachment do governador Wilson Witzel. To�oli entendeu, em 
concordância com a defesa do mandatário, que o colegiado de 25 deputados formado para elaborar um parecer sobre o afastamento 
desrespeitou entendimentos estabelecidos pela Corte. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GUEDES BUSCA EXECUTIVO DE MERCADO PARA BB, MAS SALÁRIO É CONSIDERADO BAIXO
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estiveram reunidos na tarde de segunda-feira para discutir a sucessão no 
Banco do Brasil e chegaram a um consenso: seria dada prioridade a um executivo do mercado e, caso ninguém aceitasse o convite, o plano B seria 
uma solução interna. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

RIO ULTRAPASSA A MARCA DE 13 MIL MORTES PELO CORONAVÍRUS E REGISTRA 1.805 NOVOS CASOS EM 24 HORAS
A última atualização dos dados do novo coronavírus feita pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira dá conta de que, nas últimas 24 
horas, o Estado do Rio registrou 157 mortes e 1.805 novos casos con�rmados de Covid-19. Ao todo, são 13.033 vítimas da doença e 159.639 
diagnósticos positivos desde o início da pandemia. No total, 136.941 mil pessoas se recuperaram. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

IBGE ADIA DIVULGAÇÃO DA PNAD CONTÍNUA POR DIFICULDADE NA COLETA DE INFORMAÇÕES
O Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) anunciou nesta terça-feira que a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, a Pnad Contínua, será adiada. O atraso se deve à di�culdade de coleta das informações, que vem sendo feita por telefone desde março 
devido à pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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ESTUDO APONTA QUE 72,7% DOS TRABALHADORES DO RIO TEMEM PERDER SEUS EMPREGOS
Os efeitos da pandemia estão indo além das implicações econômicas e já afetam também o ânimo das pessoas, foi o que comprovou um 
levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com 436 consumidores do estado do Rio de Janeiro. Cerca 72,7% dos 
�uminenses estão, de alguma forma, com medo de perder seus empregos. A sondagem também quis saber a expectativa em relação à retomada 
da economia no estado do Rio de Janeiro. E 58% dos consumidores se mostram pessimistas, contra 32,3% que estão con�antes ou muito 
con�antes. Com relação à economia nacional, 48,4% dos pesquisados demonstram estar descrentes, mas 44,7% permanecem con�antes. 
(Fonte: O Fluminense). CONFIRA AQUI!

EM JUNHO, FLUXO DE CLIENTES TEM QUEDA DE 75% EM SHOPPINGS E 48% EM LOJAS DE RUA
O �uxo de clientes em shopping centers caiu 90,78% em maio e 75,94% em junho na comparação com 2019. As lojas de rua viram seu 
movimento reduzido em 85,26% e 48,55% nos mesmos meses. Os números são do mapeamento de �uxo semestral da Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo (SBVC), com dados da FX Retail Analytics, empresa especializada em monitoramento de �uxo para o varejo. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

ABRASCE: PAÍS TEM 86% DOS SHOPPINGS REABERTOS APÓS QUARENTENA
O setor de shopping centers registrou 496 estabelecimentos reabertos (86% do total) nesta terça-feira, 28, em 187 municípios. As últimas 
aberturas ocorreram nas cidades de Natal (RN), Cuiabá (MT), Blumenau (SC) e Valinhos (SP). No Estado de São Paulo, principal mercado do País, 
são 170 unidades em funcionamento em 62 municípios. O balanço é da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BRASIL FECHA 1,2 MILHÃO DE VAGAS COM CARTEIRA NO 1º SEMESTRE, MAS DEMISSÕES RECUAM EM JUNHO
A crise do coronavírus fez o Brasil fechar 1,198 milhão de postos de trabalho formais no primeiro semestre — pior resultado para o período 
desde 1992. Mas dados de junho indicam que o pior momento do mercado formal de trabalho parece ter �cado para trás.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESCOLAS PARTICULARES CRITICAM VÍDEO DE SINDICATO SOBRE VOLTA ÀS AULAS QUE AFIRMAVA ‘TRANCAR TODOS EM CASA NÃO É 
CIÊNCIA’
O vídeo sobre volta às aulas divulgado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro (Sinepe-Rio), que criticava o isolamento 
social e os estudos sobre coronavírus, continua repercutindo no meio educacional. Nesta terça-feira, duas grandes instituições de ensino 
resolveram se posicionar formalmente contra o conteúdo do material institucional, que foi considerado negacionista e anticiência. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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