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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

GOVERNO ESTUDA POSSIBILIDADE DE ESTENDER AUXÍLIO EMERGENCIAL
Integrantes do governo já cogitam a necessidade de ampliar o pagamento do auxílio emergencial, diante das incertezas em relação à duração da 
pandemia. Mas, segundo auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor das parcelas adicionais teria que ser diferente. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CAIXA VAI PAGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL A 805 MIL NOVOS BENEFICIÁRIOS
A Caixa Econômica Federal aprovou hoje (3) a inclusão de 805 mil novos bene�ciários do auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo 
federal para combater a crise econômica provocada pela pandemia da covid-19. Além dessas pessoas, outras 345 mil tiveram o cadastro validado 
para receber as parcelas 3 e 4 do auxílio. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE CRÉDITO CHEGAM A R$101,6 BI
Os bancos renegociaram 13,5 milhões de contratos de operações de crédito em dia, com saldo devedor total de R$ 782,3 bilhões, entre 16 de 
março a 24 de julho. A suspensão no pagamento de parcelas é uma medida adotada pelos bancos para o enfrentamento da pandemia da 
covid-19. A informação foi divulgada hoje (3) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CONSUMIDORES INADIMPLENTES PODEM TER ENERGIA CORTADA A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA
Os consumidores que estiverem em débitos com as contas de luz já poderão ter o serviço cortado novamente. Com o �m do prazo estabelecido 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) — que proibia o corte durante a pandemia até sábado passado —, os clientes inadimplentes 
poderão ter o fornecimento suspenso a partir desta segunda-feira (dia 3). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COVID-19: BRASIL REGISTRA 561 MORTES EM 24H; TOTAL É DE 94.665
O Brasil noti�cou nas últimas 24 horas 561 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 3, o Ministério da Saúde. 
O total de óbitos pela doença no País chegou a 94.665. Já os casos registrados subiram 16.641 no período, para 2.750.318 contaminações. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS DEVEM ENTRAR EM GREVE GERAL NO PRÓXIMO DIA 18
Funcionários dos Correios a�rmam que devem entrar em greve no próximo dia 18, alegando que tiveram 70 direitos revogados, como 30% do 
adicional de risco, vale-alimentação e auxílio-creche. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares (Fentect), a categoria entrou em estado de greve e vai realizar assembleias regionais no dia 17 para con�rmar a 
paralisação.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ALERJ RECORRE AO STF PEDINDO RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE TOFFOLI, QUE DETERMINOU NOVA COMISSÃO PARA ANALISAR 
IMPEACHMENT DE WITZEL
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) protocolou na noite deste sábado no Superior Tribunal Federal (STF) um pedido de reconsideração da 
liminar do ministro Dias To�oli, que determinou a suspensão do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. No recurso, a Casa 
a�rma que tem cumprido a lei que regulamenta o julgamento de crimes de responsabilidade e destaca, também no recurso, o fato de a comissão 
atual ter caráter apenas opinativo, já que, ao �m do processo, todos os parlamentares terão direito a voto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

OAB PROPÕE A MAIA E EQUIPE ECONÔMICA MUDANÇAS EM PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA DO GOVERNO
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entregou nesta segunda-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e à assessora especial 
do Ministério da Economia Vanessa Canado sugestões de mudanças no projeto de reforma tributária enviado pelo governo ao Congresso. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DIA DOS PAIS PROMETE INJETAR R$819 MILHÕES NA ECONOMIA DO RJ, DIZ FECOMÉRCIO
Mais de 5,8 milhões de �uminenses vão presentear seus pais no próximo dia 9 de agosto, segundo estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisas 
e Análises (IFec RJ) realizado com 533 consumidores. O gasto médio será de R$ 139,42. Por conta da comemoração pela data, está prevista uma 
injeção �nanceira de R$ 819 milhões, re�etindo positivamente na economia do estado. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

CRUZEIROS VOLTAM A REGISTRAR SURTOS DE COVID-19 APÓS RETORNO DAS ATIVIDADES
Dois cruzeiros registraram surtos de Covid-19 nesta semana após a retomada das atividades do setor. Pelo menos 40 pessoas que estavam a 
bordo do navio norueguês MS Roald Amundsen testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou a companhia Hurtigruten nesta 
segunda-feira. Centenas de outros passageiros aguardam resultados de exames. Uma segunda embarcação está ancorada no Taiti após 
diagnósticos a bordo. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COLÉGIO PARTICULAR NA ZONA OESTE DO RIO RETOMA AULAS PRESENCIAIS COM ‘NOVO NORMAL’
Após mais de quatro meses con�nados, os alunos de uma escola particular da Zona Oeste do Rio experimentaram nesta segunda-feira o 'novo 
normal'. Na data em que a prefeitura autorizou o retorno facultativo das atividades presenciais para as turmas de 4º, 5º, 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental na rede privada, o Colégio Camões-Pinochio, em Jacarepaguá, recebeu cerca de 40 alunos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS CAI 23,2% NO 2º TRI ANTE 1º TRI, DIZ BOA VISTA
O número de novas empresas criadas caiu 23,2% no segundo trimestre de 2020 frente aos três meses encerrados em março, informou nesta 
segunda-feira, 3, a Boa Vista. Na comparação com igual período de 2019, houve contração de 16,0%. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROPÕE ACABAR COM TODAS AS MEIAS-ENTRADAS
O tema já foi alvo do grupo de humor Porta dos Fundos, para quem “a meia é a nova inteira, e a inteira é o novo dobro”. A piada, no entanto, não 
é mera impressão. Quase 80% de todos os ingressos de cinema vendidos no Brasil no ano passado tiveram preço de meia-entrada. A participação 
do ingresso na categoria inteira nas receitas das redes cai há três anos, segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine). 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS LANÇAM PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO DE OLHO NAS VENDAS DIGITAIS
Os aplicativos dos 26 shoppings da brMalls vão ganhar um marketplace restrito aos lojistas de cada empreendimento. Dados gerados pelo 
comércio eletrônico – como per�l dos clientes e frequência das compras – serão disponibilizados aos comerciantes, que terão a chance de 
usá-los para personalizar ofertas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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