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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

MERCADO PAGO OFERECERÁ CRÉDITO A CLIENTES E VENDEDORES SEM PRÉ-APROVAÇÃO
A �ntech Mercado Pago, que pertence ao Mercado Livre, quer ir além do seu nome e entrar de vez na briga com bancos e �nanceiras pela oferta 
de crédito. Até então, somente 3 milhões de clientes com limite pré-aprovado podiam recorrer aos empréstimos da companhia, mas agora os 52 
milhões de usuários ativos do Mercado Livre na América Latina – segundo dados dos últimos 12 meses – podem solicitar crédito pessoal ou 
parcelamento de compras. O próximo passo será habilitar a opção de capital de giro para os 11 milhões de vendedores da plataforma de comércio 
eletrônico. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CAIXA FAZ NOVOS PAGAMENTOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E FGTS NESTA SEMANA
A Caixa Econômica Federal inicia a semana com novos pagamentos do auxílio e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Nesta segunda-feira (dia 10), o banco vai depositar o valor de até R$ 1.045 do FGTS para os nascidos em julho. O crédito será feito em contas 
poupanças sociais digitais abertas exclusivamente para este �m. Com isso, o dinheiro estará liberado para a movimentação pelo aplicativo Caixa 
Tem. O saque para este grupo estará liberado somente em 17 de outubro. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DÉBITOS DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO COM O SIMPLES PODEM SER PARCELADOS
Até 29 de dezembro, micro e pequenas empresas com débitos no Simples Nacional considerados de difícil recuperação podem pedir o 
parcelamento em quase 12 anos com desconto nas multas e nos juros. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) regulamentou o 
parcelamento especial para os negócios de pequeno porte afetados pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ESTADO DO RIO REGISTRA MENOR MÉDIA MÓVEL DE ÓBITOS POR CORONAVÍRUS DESDE MAIO
A média móvel agora passa a ser de aproximadamente 1.447 casos e 72 mortes por dia: a menor média de óbitos desde o dia 6 de maio, há mais 
de três meses, quando o índice foi de 59 vítimas a cada 24 horas. Os dados desta segunda-feira apontam para uma diminuição de cerca de 30% 
na comparação com duas semanas, o que pode indicar um cenário de queda no contágio do vírus. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

NOVO PERFIL DA PANDEMIA NO RIO: COVID-19 AGORA AFETA MAIS ADULTOS JOVENS NA FAIXA DOS 30 AOS 39 ANOS
Morador de Campo Grande, Thiago Monteiro, de 37 anos, seguiu à risca as recomendações contra o coronavírus. Só após a desaceleração da 
pandemia no Rio e a �exibilização do isolamento social, foi que ele se sentiu mais con�ante para retomar algumas atividades, como comprar um 
lanche na rua ou se exercitar, munido de máscara e álcool em gel. Na segunda metade de julho, no entanto, começou a ter febres intermitentes, 
e não hesitou: pagou por um exame na rede particular. O diagnóstico foi o que ele temia: Covid-19. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

AJUSTE FISCAL: AGU VAI MEDIAR ENCONTRO DO ESTADO COM PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL E CONSELHO DE SUPERVISÃO
Na corrida contra o relógio para o �m do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que vence em 5 de setembro, na próxima quarta-feira a 
Advogacia-Geral da União (AGU) promoverá uma reunião para ouvir argumentos e tomar uma decisão. De um lado, estarão representantes do 
governo do Rio, que defende a renovação automática do acordo. Do outro, estarão a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Conselho 
de Supervisão do RRF, que consideraram necessária a formulação de uma proposta, que deve passar por diversas instâncias da União, ser 
analisada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e ser aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES ADMITE REDUZIR IMPOSTO PREVISTO EM REFORMA TRIBUTÁRIA: ‘SE EXAGERADO, A GENTE BAIXA’
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira que o governo pode reduzir a alíquota da nova Contribuição sobre Bens e 
Serviços (CBS), proposta na primeira parte da reforma tributária enviada pelo Executivo ao Congresso. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SOLIDARIEDADE S/A: DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E REFEIÇÕES PRONTAS
O programa Mesa Brasil Sesc do Rio de Janeiro, que combate a fome e o desperdício, distribuiu mais de 700 toneladas de alimentos desde o início 
da pandemia. 200 parceiros doaram os produtos, que bene�ciaram mais de 350 mil pessoas em 40 municípios do estado do Rio de Janeiro. 
(Fonte: Jornal Nacional/TV Globo). CONFIRA AQUI!

FECOMÉRCIO: 46,2% DOS EMPRESÁRIOS BUSCARAM OU PRETENDEM BUSCAR CRÉDITO EM ALGUMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Pesquisa do Instituto Fecomércio RJ aponta que 46,2% dos empresários pretendem ou buscaram crédito em alguma instituição �nanceira, 
devido às di�culdades causadas pela pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com o estudo, 53,8% dos comerciantes optaram por não pedir o 
empréstimo e 23,3% a�rmam que precisam, mas que, devido à falta de con�ança na sobrevivência da empresa em meio à crise, não o �zeram. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO AUTORIZA VOLTA DE EVENTOS CORPORATIVOS
A prefeitura do Rio de Janeiro antecipou em seis dias a autorização para o retorno de atividades presenciais em eventos corporativos e encontros 
de negócios, suspensos desde março por causa da pandemia da covid-19. A decisão está publicada na edição de hoje (10) do Diário O�cial do 
município. A retomada dessas atividades estava prevista para a Fase 6 da reabertura, com início no próximo dia 16. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA LIBERA CURSINHOS, AULAS DE IDIOMAS E EVENTOS DE NEGÓCIOS NO RIO
A prefeitura do Rio de Janeiro liberou o retorno facultativo de outras atividades ligadas à educação, entre elas cursinhos, atividades curriculares, 
como aulas de inglês e de outros idiomas, atividades pro�ssionalizantes e ensino de artes. Em decreto publicado no Diário O�cial municipal nesta 
segunda-feira, dia 10, o texto assinado pelo prefeito Marcelo Crivella a�rma que os locais de ensino ainda devem funcionar com um terço da 
capacidade e assegurar o distanciamento mínimo de dois metros entre os alunos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VENDAS VIA E-COMMERCE CRESCEM 41% NO DIA DOS PAIS
As vendas via e-commerce no Dia dos Pais tiveram faturamento de R$ 3,5 bilhões, 41% a mais do que em 2019, segundo dados inéditos da Ebit 
| Nielsen. Foram 8,2 milhões de pedidos realizados entre 25 de julho e 8 de agosto, um aumento de 37% na comparação com o ano anterior. Mais 
da metade dos pedidos, 54%, foi feita por dispositivos móveis, 71% a mais do que em 2019. O tíquete médio também teve uma leve alta, de 3%, 
chegando a R$ 434. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DIZ QUE BANHISTAS TERÃO QUE AGENDAR HORÁRIO E LUGAR NAS PRAIAS POR APLICATIVO
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou a falar nesta segunda-feira que a liberação das praias para banhistas, ainda sem data, deverá ser feita 
por meio de demarcação da areia e reserva via aplicativo de celular. Ele já havia anunciado que estudava a medida no último dia 31. Os detalhes 
sobre como funcionará a permanência nas praias cariocas serão divulgados ainda esta semana. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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