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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: BOLSONARO DEFENDE BENEFÍCIO ‘DE R$200 A R$600’ ATÉ O FIM DO ANO
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. Sem �xar um valor para as parcelas 
adicionais, ele a�rmou que os repasses serão entre R$ 200 e R$ 600. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: SEGUNDO CICLO DE PAGAMENTOS COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA
Em coletiva na tarde desta quinta-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, comunicou que a partir desta sexta-feira 
começa o segundo ciclo de pagamento do auxílio emergencial, que irá até o dia 30 de setembro, sendo pago conforme o mês de aniversário do 
bene�ciário. Neste ciclo receberão a primeira parcela 275 mil novas pessoas, as últimas a serem aprovadas pelo programa, e os demais com 
parcelas faltantes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVA LEI DE FALÊNCIAS PODE FACILITAR CRÉDITO PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENTENDA O QUE MUDA
O projeto da nova Lei de Falências e Recuperações Judiciais, aprovado na quarta-feira pela Câmara, facilitaria o acesso a crédito e poderia agilizar 
os processos de empresas que buscam proteção contra credores no país, segundo juristas e advogados. O texto ainda precisa ser aprovado pelo 
Senado para ir à sanção presidencial e virar lei. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

A LGPD GARANTE QUE TUDO O QUE FOR COLETADO SOBRE NÓS, POR QUALQUER PLATAFORMA, É NOSSO, NÃO DELES
A expectativa não era de que o Congresso fosse botar para funcionar logo a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí, na quarta-feira à tarde, 
enquanto os senadores votavam a medida provisória que estendia o auxílio emergencial, decidiram por excluir um artigo que adiava o início da 
vigência da lei. O presidente Jair Bolsonaro ainda tem de sancionar — mas ele não terá muita escolha. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIORIA DO STF VOTA CONTRA APLICAÇÃO DA TR EM CORREÇÕES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS
Oito dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção 
de dívidas trabalhistas. Um pedido de vista do presidente da Corte, Dias To�oli, adiou a decisão sobre qual índice deve ser usado: se o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou a Selic. Não há previsão de quando o tema retornará ao plenário. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ENTENDA O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVADA NA CÂMARA
A Câmara aprovou na quarta-feira o projeto que reforma a Lei de Recuperação Judicial e Falências. O texto atualiza a legislação que está em vigor 
desde 2005, considerada defasada por especialistas, e ainda depende de aprovação no Senado. A lei visa a dar fôlego para empresas em 
di�culdade �nanceira e pode incentivar a entrada de dinheiro novo no caixa das companhias. Entre as novidades, também estão descontos e 
prazos maiores para parcelamento de dívidas com a União, além de regras para empresas em recuperação judicial com ativos no exterior. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

STJ AFASTA WITZEL DO GOVERNO DO RIO POR SUSPEITAS DE PARTICIPAR EM ESQUEMA DE CORRUPÇÃO NA SAÚDE
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), foi afastado nesta sexta-feira do cargo, por 180 dias, por determinação do ministro Benedito 
Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou diligências que são realizadas pela Polícia Federal. A medida ocorre no momento 
em que a Procuradoria Geral da República (PGR), em parceria com a Polícia Federal (PF), cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão 
contra agentes públicos, políticos e empresários envolvidos, segundo a acusação, em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro do grupo 
liderado pelo governador. Presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo Pereira foi preso. Há buscas sendo realizadas na casa do vice-governador, 
Cláudio Castro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MOURÃO DIZ QUE ‘PARECE’ QUE ACORDO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA ‘COMEÇA A FAZER ÁGUA’
O vice-presidente Hamilton Mourão a�rmou nesta quinta-feira que "parece" que o acordo entre Mercosul e a União Europeia "começa a fazer 
água". Mourão não deu detalhes sobre quais seriam as di�culdades, mas disse que há um "ruído" na comunicação e defendeu uma negociação 
permanente com os países que fazem parte dos dois blocos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM AUMENTO NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR CORONAVÍRUS PELO SEXTO DIA SEGUIDO
O Estado do Rio registrou 140 mortes e 2.672 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização 
divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta quarta-feira. Desde o início da pandemia, em março, são 15.700 vítimas e 216.675 infectados 
pela Covid-19. Ao todo, 195.166 pessoas se recuperaram da doença.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO DE FAZENDA CRITICA CONSELHO QUE ACOMPANHA AJUSTE FISCAL DO RJ
O secretário estadual de Fazenda, Guilherme Mercês, a�rmou nesta quinta-feira (27) que o estado cumpriu 80% das medidas de ajuste previstas 
no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Somadas a ações que resultaram em mais R$ 5,9 bilhões de receita, as medidas teriam feito com que o 
estado atingisse o equilíbrio �scal. Mercês fez duras críticas ao Conselho que supervisiona a recuperação �scal do estado. 
(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: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

COBAL DO HUMAITÁ: GOVERNO E PREFEITURA AGORA DISPUTAM O ESPAÇO
Ameaçados de despejo pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), comerciantes da Cobal do Humaitá foram procurados por 
representantes do governo municipal e estadual, que se propuseram a ajudar na busca por uma solução junto ao governo federal. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL: ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DEVEM CANCELAR DESFILES DE FEVEREIRO DE 2021
Com o cenário de dúvidas e incertezas provocados pela pandemia do Coronavírus, as Escolas de Samba do Rio, em decisão inédita, devem 
anunciar, até o �nal do mês de setembro, o cancelamento dos des�les de fevereiro de 2021 na Marquês de Sapucaí. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

SENADO APROVA TRANSIÇÃO DE TRÊS ANOS PARA MUDAR PARTILHA DE ISS ENTRE MUNICÍPIOS
O Senado aprovou, nesta quinta-feira (27), uma transição de três anos para a mudança do recebimento do Imposto sobre Serviços (ISS), da 
cidade sede do prestador do serviço para o município onde o serviço efetivamente ocorre.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SETOR DE SERVIÇOS TEM FATURAMENTO INFERIOR A 2014, E PANDEMIA AGRAVA SITUAÇÃO DO SEGMENTO
A pandemia de Covid-19 vai aprofundar a crise no setor de serviços, que vinha tentando se recuperar da recessão em que o país entrou há seis 
anos. Dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE, com dados de 2018, mostram que o segmento ainda acumula perda de 8% de 
faturamento real, na comparação com 2014. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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