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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 DIVULGA NOVO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
O Ministério da Cidadania publicou hoje no Diário O�cial da União (DOU) uma portaria com novo calendário de pagamentos do auxílio 
emergencial. O calendário vale para os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, 
os que �zeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenha sido considerado elegível. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GILMAR MENDES VOTA PELA APLICAÇÃO DE ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO EMPREGADO NAS CORREÇÕES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira contra a aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção 
de dívidas trabalhistas. Ele defendeu a utilização de índice mais bené�co para o trabalhador na fase pré-judicial, em que são feitos acordos entre 
patrão e empregado: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Se o caso virar processo judicial, a taxa de correção a 
ser adotada seria a Selic. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SENADO DECIDE QUE LGPD ENTRA EM VIGÊNCIA AGORA, MAS PRAZO DEPENDE DE SANÇÃO
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (26) a vigência da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que cuidará do tratamento de dados 
pessoais dos brasileiros, incluindo os acessados e compartilhados na internet. Assim, a MP tornou-se o PLC (Projeto de Lei de Conversão) 34/2020 
e agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO DIZ QUE PROPOSTA DO RENDA BRASIL ESTÁ SUSPENSA
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou hoje (26), ao participar de evento em Ipatinga (MG), que a proposta do programa Renda Brasil está 
suspensa. O programa pretende expandir o Bolsa Família. "Ontem discutimos a proposta, a possível proposta do Renda Brasil. Eu ontem falei: 
está suspenso. Vamos voltar a conversar". O presidente informou que a proposta apresentada a ele pela equipe econômica "não será enviada ao 
Parlamento". (Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

NOVO IMPOSTO SOBRE PAGAMENTOS INCIDIRÁ SOBRE TODAS AS TRANSAÇÕES, DIZ ASSESSORA DE GUEDES
O novo imposto sobre pagamentos que está sendo elaborado pela equipe econômica do governo federal deverá incidir sobre todas as transações 
econômicas e não apenas sobre operações digitais. (Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

TCU DETERMINA QUE MINISTÉRIO DA ECONOMIA RENOVE RECUPERAÇÃO FISCAL DO RIO
O ministro Bruno Dantas, do TCU, determinou na noite de hoje que o Ministério da Economia autorize a prorrogação do Regime de Recuperação 
Fiscal do Estado do Rio. A renovação foi concedida em caráter liminar. A decisão de Dantas tratou de uma representação do Ministério Público 
vinculado ao TCU no último dia 19. O pedido tinha base na tentativa de dar "maior segurança jurídica e mitigar possíveis discricionariedades nas 
análises futuras dos planos". (Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SEMANA DO BRASIL DEVE INJETAR R$ 3,9 BILHÕES NA ECONOMIA FLUMINENSE
Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises do Estado do Rio de Janeiro (IFec RJ) feita de 18 a 20 deste mês com 522 consumidores 
mostra que cerca de 6,7 milhões pretendem adquirir algum produto ou serviço na Semana do Brasil, também chamada de Black Friday brasileira. 
O número corresponde a 52,5% da população adulta do estado. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

ZONA FRANCA
FCCE, Fecomércio RJ e CNC fazem, hoje, webinar com o vice-presidente, Hamilton Mourão, sobre contexto político-econômico. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LOJISTAS COM MEDO DO DESEMPREGO: VENDAS ONLINE AJUDAM NA PANDEMIA
O medo de perder o emprego é uma realidade para todos os trabalhadores durante essa pandemia, principalmente para os lojistas, que tiveram 
as lojas fechadas e agora precisam começar a vender. Os clientes ainda estão muito inseguros e preocupados com a segurança. As vendas pela 
internet têm salvado esses comerciantes. 
(Fonte: TV Record). CONFIRA AQUI!

FEIRAS DE ARTESANATO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA REABREM NO RIO
A cidade do Rio de Janeiro autorizou esta semana o retorno das feiras do Circuito Rio Ecosol, desde que os expositores cumpram os protocolos 
sanitários de distanciamento, uso de máscara e disponibilização de álcool 70% para colaboradores e clientes. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

NÚMERO DE LOJAS EXCLUSIVAMENTE VIRTUAIS CRESCE 40,7% EM 2020
Um levantamento feito pela empresa de carteiras digitais PayPal Brasil e pela consultoria de pesquisas BigData Corp divulgado hoje (26) mostra 
que o mercado de comércio online cresceu 40,7% entre 2019 e 2020, chegando a 1,3 milhão de lojas virtuais. Entre 2018 e o ano passado, o 
aumento havia sido de 37,6%. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CNC: QUEDA NA INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS DESACELERA
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apresentou a quinta retração consecutiva em agosto (-0,2%), permanecendo com a pontuação estável 
no comparativo mensal com 66,2 pontos em uma escala de zero a 200 pontos. Este é o pior índice para um mês de agosto desde o início da série 
histórica, em janeiro de 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

EMPREGADORES E TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA CRESCERAM EM 2019
O contingente de pessoas ocupadas como empregador ou por conta própria, que estavam em empreendimentos registrados no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), aumentou entre 2012 e 2016. Chegou a 2016 com 29,%, mas caiu em 2017 para 28,1%, voltando a crescer, 
até atingir o maior valor em 2019 (29,3%). 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

SINDICATOS PERDEM QUASE 1 MILHÃO DE FILIADOS EM 2019
Os sindicatos brasileiros perderam 920 mil trabalhadores �liados entre 2018 e 2019. Os dados são da Pnad Contínua, divulgada nesta 
quarta-feira pelo IBGE. A taxa de associação a essas entidades também caiu para 11,2% entre os trabalhadores ocupados. Trata-se do menor 
patamar registrado pela pesquisa, iniciada em 2012. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONFEITARIA COLOMBO ADERE À CAMPANHA DE INCENTIVO AO TURISMO COM DESCONTOS PARA MORADORES DO RIO
A hora do chá vai ganhar um sabor diferente. A tradicional Confeitaria Colombo passa a integrar o movimento "Redescubro o Rio", criado para 
fomentar o turismo no Rio, setor fortemente afetado com a pandemia de Covid-19. Moradores do estado têm direito a 30% de desconto, 
mediante comprovante de residência, em dois combos de café da manhã e dois de chás especiais (como detalhado abaixo), na loja centenária do 
Centro do Rio, que preserva a decoração em art nouveau. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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