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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: LÍDERES DOS PARTIDOS DEFENDEM MAIS UMA PARCELA DE R$600 E DUAS DE R$300
O presidente Jair Bolsonaro deve de�nir até sexta-feira o valor pelo qual pretende prorrogar o auxílio emergencial pago durante a pandemia e 
em quantas parcelas adicionais. O pagamento do benefício contribuiu para aumentar a popularidade do presidente, mas a um custo mensal de 
R$ 50 bilhões — equivalente a mais de 17 vezes o gasto com o Bolsa Família — e é considerado insustentável para os cofres públicos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL FOI A ÚNICA RENDA DA POPULAÇÃO MAIS POBRE, MOSTRA FGV
O auxílio emergencial foi praticamente a única renda da população mais pobre do país. A conclusão faz parte de um levantamento feito pelo 
pesquisador Daniel Duque, da FGV/Ibre, a partir de dados da Pnad Covid, do IBGE. Em junho, entre os 10% mais pobres, o benefício voltado para 
informais correspondeu a 97,2% de toda a renda domiciliar per capita. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SUPREMO MANTÉM COBRANÇA DE ADICIONAL DE 10% NA MULTA DE FGTS
É constitucional a contribuição social de 10% nas multas de FGTS em caso de demissão sem justa causa, prevista no artigo 1º da Lei 
Complementar 110/2001. Embora essa verba já tenha ajudado a União a fazer a recomposição das contas vinculadas ao FGTS atingidas pelos 
expurgos in�acionários dos Planos Verão e Collor I, é possível admitir a continuidade da cobrança. 
(Fonte: Conjur). CONFIRA AQUI!

ALERJ: ACADEMIAS DEVERÃO TER CANAIS DE ATENDIMENTO NÃO PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, em discussão única, projeto de lei que determina que 
todas as academias de musculação, luta, ginástica, cross�t e outros prestadores de serviços esportivos deverão disponibilizar canais de 
atendimento não presencial aos clientes até o �m do estado de calamidade pública devido ao coronavírus. A proposta segue para sanção ou veto 
do governador, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ALERJ AGUARDA PGR SE MANIFESTAR SOBRE IMPEACHMENT DE WITZEL
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) quanto ao recurso 
em análise pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a tramitação do processo de impeachment do 
governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A decisão foi anunciada durante reunião do Colégio de Líderes, nesta terça-feira (18), após 
consenso. O prazo para o pronunciamento da PGR se extingue nesta quinta-feira (20). 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

MAIA DIZ QUE FOCO DEVE SER TETO DE GASTOS E REFORMA TRIBUTÁRIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), alertou hoje (18) que, em função das eleições municipais deste ano, o Congresso 
Nacional precisa de�nir quais são suas prioridades, de forma a evitar que, ao avançar sobre muitos temas, acabe por “embolar” todos os temas. 
Na avaliação do deputado, o foco tem de estar no teto de gastos e na reforma tributária. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

REGULAMENTAÇÃO DE PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS IRÁ AO CONGRESSO NAS PRÓXIMAS SEMANAS, DIZ SEILLIER
O governo vai encaminhar ao Congresso "nas próximas semanas" projeto de lei regulamentando a prestação privada dos serviços postais, cuja 
aprovação é passo necessário para a desestatização dos Correios, a�rmou hoje a secretária especial do Programa de Parceiras de Investimentos 
(PPI), Martha Seillier. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!
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ENVIDIVIDAMENTO DOS FLUMINENSES
Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com consumidores �uminenses constatou que nos últimos três meses 64,7% 
dos entrevistados se disseram endividados de alguma maneira. Na projeção dos próximos três meses, 14,9% informaram que os seus gastos com 
bens duráveis vão aumentar; para 43,4%, no entanto, vão se manter iguais; e, para outros 41,7%, devem diminuir. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

IBGE: 380 MIL EMPRESAS DEMITIRAM FUNCIONÁRIOS NA 1ª QUINZENA DE JULHO
Os efeitos negativos da pandemia do coronavírus para a economia brasileira continuam aumentando. Ao todo, 380 mil empresas reduziram a 
quantidade de empregados em relação na quinzena do mês de julho, sendo que 70,8% delas diminuíram em até 25% o quadro de pessoal. Os 
dados são da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, que integram as Estatísticas Experimentais do Instituto Brasileiro de 
Geogra�a e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça-feira, 18. 
(Fonte: Jovem Pan). CONFIRA AQUI!

FATURAMENTO NO COMÉRCIO VAREJISTA DEVE FECHAR O ANO EM QUEDA
O comércio varejista do país deve fechar o ano de 2020 com queda de 6,7% no faturamento. A atividade deve faturar R$ 111, 31 milhões neste 
ano, o que signi�ca menos 25,2% do que o faturado em 2019. O pior mês, até o momento, foi sentido em abril, com recuo de mais de 81% nas 
receitas ante o mesmo mês do ano passado. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

DESEMPREGO EM ALTA: CARIOCAS SE REINVENTAM E ABREM 4,5 MIL NOVAS EMPRESAS SÓ EM JULHO
Muitos cariocas precisaram "se virar nos 30" durante a pandemia do novo coronavírus e reinventar a vida pro�ssional. Em julho, o município do 
Rio registrou a abertura de 4.464 novas empresas — aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado (3.494). O dado também 
supera — e muito — o número contabilizado no mês de janeiro deste ano (2.682), quase 70% a mais. Os dados foram coletados pela Junta 
Comercial do Estado do Rio (Jucerja). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

VOLTA ÀS AULAS CAUSA TEMORES NOS PAIS E DIVIDE ESTADOS E MUNICÍPIOS
A grande maioria dos brasileiros acredita que as escolas deveriam continuar fechadas nos próximos dois meses. O dado é da pesquisa feita pelo 
Datafolha, que apontou o seguinte: 79% dos entrevistados acreditam que as escolas devem continuar fechadas, 19% responderam ser a favor da 
reabertura e 1% não respondeu. O Datafolha também perguntou aos entrevistados se o retorno às aulas poderia agravar a pandemia de 
Covid-19. A maioria (79%) acredita que sim. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM FUTURO NO RIO AINDA INCERTO, CARNAVAL DE SALVADOR TERÁ NOVA DATA ANUNCIADA NAS PRÓXIMAS SEMANAS: ‘A 
TENDÊNCIA É ADIAR’
Enquanto o carnaval do Rio segue sem qualquer de�nição sobre cancelamento ou adiamento, a festa de Salvador, na Bahia, tende a ser realizada 
em uma nova data a ser anunciada nas próximas semanas. Nesta terça-feira, o prefeito ACM Neto (DEM) disse que reuniões com empresários e 
entidades culturais de�nirão o calendário para 2021 e negou que haja uma de�nição. Ainda de acordo com ACM Neto, a vacina é fator primordial 
para o evento. Além disso, há um entendimento em Salvador de que a decisão não pode esperar até novembro. Já no Rio, o anúncio sobre o 
futuro do carnaval deverá ocorrer apenas em setembro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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