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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

GUEDES: SE AUXÍLIO FOSSE R$200, R$300 DAVA PRA SEGURAR SEIS MESES, UM ANO
O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou nesta quarta-feira, 5, que a União não suportaria o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 
por mais meses além da ampliação já anunciada pelo governo. "O Brasil não aguenta muito tempo. Se o auxílio fosse de R$ 200, R$ 300, dava pra 
segurar seis meses, um ano", a�rmou, em audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

LEI ESTADUAL DO RIO SUSPENDE COBRANÇA DE ACADEMIAS DURANTE PERÍODO DE ISOLAMENTO
O governador Wilson Witzel sancionou, nesta quarta-feira (5), uma lei que autoriza, por arbítrio dos usuários, a suspensão da cobrança de 
mensalidades e pacotes contratados de academias de ginástica e de outras atividades esportivas, no Estado do Rio, durante o período de 
isolamento social estabelecido por um decreto de 16 de março deste ano. Apesar de o estado estar em período de �exibilização dessas regras, 
com academias funcionando, uma nova onda pandêmica pode voltar a fechá-las, o que faria a lei ser aplicada. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

INSTITUIÇÕES DE ENSINO DEVERÃO TER OPÇÕES REMOTAS DE ATIVIDADES ATÉ QUE EXISTA VACINA OU MEDICAMENTO EFICAZ CONTRA 
COVID-19
Foi aprovado em discussão única na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), nesta quarta-feira, o projeto de lei que determina que todas as 
instituições de ensino do Rio, sejam públicas ou privadas, terão que garantir opções de atividades de aprendizagem remotas até que, 
o�cialmente, seja disponibilizada vacina ou medicamento, comprovadamente e�caz, contra o coronavírus. A medida valerá para qualquer 
regime de retomada das aulas presenciais, seja por rodízio ou por outro equivalente. O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem 
até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GUEDES PROMETE REDUZIR IPI PARA GELADEIRA E FOGÃO
O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu nesta quarta-feira que a reforma tributária do governo irá reduzir o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), entre eles de produtos da linha branca. Ele citou especi�camente fogão e geladeira. A fala foi feita em audiência na 
comissão do Congresso que discute a reforma tributária. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MODERNA INFORMA QUE JÁ ARRECADOU R$2,1 BILHÕES EM ACORDOS POR VACINA DA COVID-19 COM ‘DIVERSOS PAÍSES’
A empresa de biotecnologia americana Moderna Inc anunciou nesta quarta-feira que mantém discussões com vários países para fornecer sua 
vacina experimental contra o novo coronavírus e já recebeu cerca de 400 milhões de dólares em depósitos para abastecimentos futuros. O Brasil 
é um dos que negocia a compra prioritária da vacina, como anunciou o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, no �m de julho. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GUEDES DIZ SER ‘MALDADE E IGNORÂNCIA’ CHAMAR IMPOSTO SOBRE PAGAMENTOS DE ‘NOVA CPMF’
O ministro da Economia, Paulo Guedes, classi�cou como “maldade” e “ignorância” chamar o imposto sobre pagamentos eletrônicos que ele quer 
implementar de “nova CPMF”, o antigo imposto do cheque. Guedes foi questionado por parlamentares, nesta quarta-feira, sobre o assunto, mas 
evitou entrar em detalhes sobre a proposta. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COPOM REDUZ SELIC DE 2,25% PARA 2% AO ANO, NO MENOR PATAMAR DA HISTÓRIA
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu na noite desta quarta-feira, 5, por unanimidade, reduzir a Selic, a taxa básica 
juros, em 0,25 ponto porcentual, de 2,25% para 2% ao ano. Este é o nono corte consecutivo da taxa no atual ciclo. Com isso, a Selic está agora em 
um novo piso da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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FESTA DE RÉVEILLON NO RIO TERÁ DIVERSOS PONTOS DE EVENTOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, DIZ PREFEITURA
A tradicional festa de réveillon no Rio não será como nos anos anteriores devido à pandemia do novo coronavírus. Nem por isso o céu deixará de 
ser iluminado pela queima de fogos. Cristo Redentor, Aterro do Flamengo e as praias da Barra e de Botafogo vão ser transformados em pontos 
de evento, com shows e queima de fogos a �m de evitar aglomerações. A con�rmação foi feita pela prefeitura do Rio no início da tarde desta 
quarta-feira. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO ANUNCIA SANÇÃO DE INCLUSÃO DE MICRO E PEQUENAS NO CONTRIBUINTE LEGAL
O presidente Jair Bolsonaro anunciou, em transmissão pelas redes sociais nesta quarta-feira, 5, a sanção do projeto a inclusão de micro e 
pequenas empresas na Lei do Contribuinte Legal, que regulamenta a negociação de débitos com a administração federal. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOOGLE E LOJA INTEGRADA LANÇAM FERRAMENTA GRATUITA PARA CRIAR COMÉRCIO ELETRÔNICO
O Google e a Loja Integrada lançam hoje uma ferramenta para empreendedores terem gratuitamente as próprias lojas virtuais. A novidade foi 
divulgada com exclusividade para Pequenas Empresas & Grandes Negócios. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ANUNCIA ‘SEMANA BRASIL’ EM SETEMBRO PARA IMPULSIONAR COMÉRCIO, APESAR DA PANDEMIA
O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira (4) apoio a uma campanha de uma semana especial de vendas do comércio no 
início de setembro nos moldes da "Black Friday", mesmo em um momento em que o Brasil atingiu a marca de quase 96 mil mortos pela Covid-19 
e sem qualquer indicativo de trégua da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA: CARIOCA CRIA SITE QUE ‘FISCALIZA’ SITUAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
Voltar a frequentar bares e restaurantes, embora esses estabelecimentos já tenham voltado a funcionar, é uma decisão pessoal que envolve 
medo e angústia. O que é normal, depois de mais quatro meses em casa. Pensando nisso, o pro�ssional de marketing Felipe Ferreira, de 24 anos, 
e o desenvolvedor de software Bruno Naschpitz, 34, lançaram o site Vai Preparado, em que os consumidores podem avaliar as condições 
sanitárias de lojas, farmácias, restaurantes, bares e mercados do Rio. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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