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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

BOLSONARO ANUNCIA TERÇA-FEIRA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, DIZ LÍDER DO CENTRÃO
O deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão, disse neste sábado que o presidente Jair Bolsonaro vai anunciar na terça-feira a prorrogação do 
auxílio emergencial. O valor ainda não foi divulgado o�cialmente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MAIORIA DO SUPREMO VOTA PELA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS
Seis dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram pela constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária patronal 
sobre o terço constitucional de férias. O julgamento está sendo realizado no plenário virtual, sistema no qual os ministros postam seus votos por 
escrito, sem a necessidade de debate. A votação começou na sexta-feira passada e termina à meia-noite desta sexta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO ESTÁ À ESPERA DA VOTAÇÃO DE NOVO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
O Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é apontado pelo governo do Rio como o único mecanismo capaz de ajudar a equilibrar o caixa �uminense. 
Sem isso, a equipe econômica do estado aponta um colapso �nanceiro, sem recursos para pagar o funcionalismo e manter o funcionamento da 
máquina pública. Agora, o que está em jogo para o Rio e outros entes em crise é a mudança do regime, com a ampliação de sua vigência para 10 
anos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNADOR INTERINO DO RIO, CLÁUDIO CASTRO QUER CRITÉRIOS CLAROS PARA USAR HELICÓPTERO EM OPERAÇÕES
O governador interino do Rio, Cláudio Castro, já elegeu suas duas prioridades ao assumir o cargo após o afastamento de Wilson Witzel: saúde e 
segurança pública. Em duas reuniões entre sexta-feira e ontem com representantes das áreas, Castro determinou foco no combate à pandemia 
de coronavírus e uma ação para viabilizar um entendimento com o Supremo Tribunal Federal (STF) em relação às operações policiais em 
comunidades. O governador interino quer estabelecer critérios claros para o uso de helicópteros nas ações. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

REGIÃO SUDESTE FOI A QUE MAIS RECEBEU RECURSOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Caixa já pagou R$ 179 bilhões para 66,9 milhões de bene�ciários do auxílio emergencial de R$ 600 revertido a trabalhadores informais, 
desempregados, microempreendedores que tiveram perda de renda durante a pandemia. A região Sudeste recebeu a maior parte do auxílio R$ 
65,8 bilhões, concentrando 36,8% do total. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RIO SEGUE COM AUMENTO NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR NOVO CORONAVÍRUS PELO NONO DIA SEGUIDO
Mesmo com os números da Covid-19 no estado do Rio não tendo sido divulgados na sexta-feira, a média móvel de mortes pela doença ainda 
indica um aumento de aproximadamente 53% no número de vítimas, no comparativo com duas semanas atrás — critério utilizado pelo 
consórcio de imprensa para fazer o cálculo. Nesse domingo, quando a maioria dos dados �ca normalmente retida nas secretarias municipais, a 
Secretaria Estadual de Saúde informou que o estado registrou 345 casos e 11 mortes pelo novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM DOMINGO DE SOL, PESSOAS IGNORAM AS REGRAS DO USO DE MÁSCARAS E PRAIAS FICAM CHEIAS NO RIO
Com temperatura máxima registrada de 37,5 graus pelo sistema Alerta Rio, da prefeitura, o domingo ensolarado fez com que muitas pessoas 
saíssem de suas casas e fossem aproveitar o dia nas ruas, sobretudo os banhistas que, apesar do decreto municipal que proíbe a permanência na 
areia, mais uma vez ignoraram a determinação e lotaram as praias do Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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‘REAGE, RIO!’ SERÁ TRANSMITIDO ON-LINE NESTA SEGUNDA E ABORDARÁ DESAFIOS PARA O TURISMO
Poucos setores econômicos foram tão afetados pela pandemia quanto o de viagens. Os caminhos para que ele volte a decolar estão na pauta da 
nona edição do “Reage, Rio!”, evento promovido pelos jornais O GLOBO e Extra, que acontece hoje, a partir das 10h30m, com o tema “O novo 
turismo no Rio: tendências e desa�os”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SENAC OFERECE CURSOS COM PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA
O programa de aulas inclui temas como procedimentos de higienização, tipos de equipamentos de proteção individual, limpeza e desinfecção de 
ambientes e equipamentos e novos protocolos de atendimento ao cliente, considerando as especi�cidades de cada área. Empresários e 
funcionários de bares e restaurantes, salões de beleza e estética, meios de hospedagem, além de guias de turismo, atendentes de atrativos 
turísticos e produtores de eventos, compõem a lista de pro�ssionais que podem se bene�ciar dos workshops. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

AMARELINHO DA CINELÂNDIA VAI VOLTAR A FUNCIONAR ESTA SEMANA
Depois de 6 meses fechado por conta da pandemia causada pelo Coronavírus, o tradicional Amarelinho da Cinelândia vai voltar a funcionar a 
partir de terça-feira, 01/09. As informações foram publicadas, inicialmente na coluna de Ancelmo Gois, no O Globo e con�rmadas pelo DIÁRIO 
DO RIO. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

MERCADO PAGO VENDE 1 MILHÃO DE MAQUININHAS NA PANDEMIA A ‘EMPREENDEDOR POR NECESSIDADE’
Em vez de derrubar, o fechamento do comércio impulsionou a venda de maquininhas de cartão no caso do Mercado Pago, graças ao 
empreendedorismo por necessidade. O braço de pagamentos do Mercado Livre vendeu mais de 1 milhão de aparelhos, no segundo trimestre, na 
América Latina, aumentando em cerca de 30% sua base, segundo o vice-presidente Tulio Oliveira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FISCAIS DA PREFEITURA ENCERRAM QUATRO EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES E OUTRA IRREGULARIDADES NESTE FIM DE SEMANA
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da prefeitura, interrompeu uma festa de música eletrônica que acontecia desde o início da 
manhã deste domingo no sítio Espaço Verde Vila Festas e Eventos, na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CINEMAS DO RIO ESTÃO PRONTOS PARA REABRIR COM 40% DA CAPACIDADE
Nestes cinco meses, produtores, exibidores, distribuidores e empresas de venda de ingressos se uniram no movimento #JuntosPeloCinema, para 
pensar e preparar a volta do público aos cinemas. O protocolo conjunto prevê ocupação máxima de 40% de cada sala. Alguns assentos serão 
bloqueados e os frequentadores não podem, em nenhuma hipótese, mudar de lugar durante o �lme. O distanciamento mínimo será de 2 metros. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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