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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: QUEM RECEBEU INDEVIDAMENTE PODE FECHAR ACORDO COM O GOVERNO E FICAR ISENTO DE PENALIDADE
As pessoas que receberam o auxílio emergencial indevidamente poderão fechar um acordo com o governo para devolver os valores e �carem 
livres de penalidades. O chamado arrependimento posterior consta da medida provisória (MP) que prorroga o auxílio emergencial em mais 
quatro parcelas no valor de R$ 300 e está prestes a ser publicada no Diário O�cial da União. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro 
na terça-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NO RIO, QUASE METADE DOS PEDIDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADOS PELO GOVERNO É CONCEDIDA EM MUTIRÃO NA JUSTIÇA
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), responsável pelo Rio e Espírito Santo, já concedeu quase metade dos pedidos (47%) de auxílio 
emergencial inicialmente negados pelo governo. Mais de duas mil reclamações sobre negativas de concessão do auxílio emergencial já foram 
apresentadas à Corte, que deu início a um mutirão de conciliação entre a União e trabalhadores destes dois estados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TRABALHADOR QUE FOR INFECTADO COM CORONAVÍRUS NO TRABALHO TERÁ ESTABILIDADE DE UM ANO
O Ministério da Saúde publicou, nesta terça-feira (dia 1º), uma portaria no Diário O�cial da União com a versão atualizada da Lista de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho (LDRT). A exposição ao novo coronavírus (SARS-CoV-2) em atividades de trabalho passou a fazer parte da lista como 
um agente ou fator de risco.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

NOTA DE R$200: BANCO CENTRAL DIVULGA IMAGENS DA CÉDULA; CONFIRA
Pouco mais de sete anos depois do lançamento das cédulas de R$ 5 e R$ 2, em julho de 2013, o Banco Central lançou nesta quarta-feira (2) a nova 
nota da segunda família do Real, de R$ 200, que começa a circular hoje. Com imagem do lobo-guará, inicialmente serão produzidas 450 milhões 
de unidades da nota de R$ 200, ainda em 2020. No valor de R$ 0,32 para impressão de cada cédula, o montante inicial custará R$ 90 bilhões ao 
BC. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

SEDE DA PREFEITURA DO RIO TEM ENERGIA CORTADA DEVIDO A DÍVIDAS COM A LIGHT
A Light interrompeu o abastecimento de energia na sede da Prefeitura do Rio, no Centro, nesta quarta-feira (2), devido a uma dívida superior a 
R$ 144 milhões. Os cortes foram feitos apenas em unidades cadastradas na empresa como serviços não essenciais. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO EDITA MP PARA CONTER ALTA NAS CONTAS DE LUZ E REDUZIR SUBSÍDIOS
O governo do presidente Jair Bolsonaro publicou, nesta quarta-feira, uma medida provisória (MP) para tentar conter o aumento nas contas de 
luz até 2025. O foco principal da medida está nos estados do Norte e Nordeste, atendidos por empresas que pertenciam à Eletrobras e foram 
privatizadas recentemente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
  
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL PREVÊ ALTA DE 4% DO PIB EM 2021, APÓS QUEDA DE 5% EM 2020
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, previu nesta quarta-feira que o Brasil deve ter uma queda de "por volta" de 5% no 
PIB em 2020 seguida de uma recuperação de um "pouco mais" de 4% em 2021. Ele participou de uma transmissão ao vivo da Bloomberg. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM DECISÃO DO STJ, CLAUDIO CASTRO ASSUME ESTILO DE GOVERNAR DIFERENTE DE WITZEL, DIZEM ANALISTAS POLÍTICOS
Com a con�rmação do afastamento de Wilson Witzel, por 14 votos a 1 no julgamento do STJ, o governador interino Claudio Castro deverá adotar 
um estilo diferente de seu antecessor, com mais articulação junto à Alerj e ao governo federal, opinam cientistas políticos. A análise é de que o 
ciclo político de Witzel está comprometido, e, por sua vez, Castro, que também é alvo das investigações do Ministério Público Federal, precisa de 
apoio de deputados, prefeitos e do presidente Jair Bolsonaro para ganhar legitimidade e superar desa�os imediatos no estado, como a renovação  
do Regime de Recuperação Fiscal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
NA MIRA DE INVESTIGAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL E DO MP, CRIVELLA PODE TER QUE RESPONDER TAMBÉM À JUSTIÇA ELEITORAL
Na mira de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público estadual, Marcelo Crivella pode ter que responder também a uma ação na Justiça 
Eleitoral pela suposta prática de crimes que teriam sido cometidos pela criação do grupo "Guardiões de Crivella". O vereador Paulo Messina (MDB) 
protocolou nesta terça-feira uma representação contra o prefeito do Rio junto à Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público por abuso 
de poder político e econômico. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SHOPPINGS DA BAIXADA ADEREM À ‘SEMANA BRASIL’ COM DESCONTOS DE ATÉ 70% A PARTIR DESTA QUINTA
Do dia 03 ao dia 13 de setembro, o TopShopping vai participar da Semana Brasil, uma campanha nacional organizada para aumentar as vendas 
e aquecer o movimento da economia. Durante este período, os clientes que visitarem o Top poderão aproveitar ofertas de até 70% de desconto 
nas lojas participantes de diferentes setores, como: moda, acessórios, calçados e eletrônicos. 
(Fonte: Jornal Destaque Baixada). CONFIRA AQUI!

CASAS DE FESTAS SE REINVENTAM E CRIAM OPÇÕES PARA A FAMÍLIA
Saem listas extensas de convidados e entram pequenas confraternizações em família. Após seis meses fechadas por conta da pandemia, as casas 
de festas infantis se reinventam e passam a oferecer novas alternativas para encontros familiares e comemorações mais restritas. E apesar da 
recente liberação da prefeitura para reabrirem, muitas prometem manter as propostas intimistas pelos próximos meses. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

COM FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO, 60% DAS EMPRESAS REGISTRAM IMPACTO MENOR DA PANDEMIA NOS NEGÓCIOS
A �exibilização das medidas de distanciamento social tem feito com que as empresas comecem a esboçar alguma recuperação do nível de 
atividade, com retomada do movimento e das vendas. Dados da Pesquisa Pulso, divulgada pelo IBGE nesta quarta, mostra que 62% das 
empresas já apontam que o impacto da pandemia é pequeno, inexistente ou positivo nos negócios na segunda semana de julho.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA MP QUE LIBERA R$5 BILHÕES AO SETOR DO TURISMO
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a Medida Provisória (MP) 963, que liberou R$ 5 bilhões para o setor do Turismo. 
Agora, o texto segue para o Senado. O relator da MP, deputado Vermelho (PSD-PR), manteve o texto original editado pelo governo. A MP servirá 
para engordar o caixa do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). Esse fundo, por sua vez, poderá ser usado para �nanciar atividades do setor, com a 
concessão de empréstimos.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRECHES E ESCOLAS PARTICULARES DO RIO PEDEM, EM CARTA CONJUNTA, RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS
Associações de creches e escolas particulares do Rio divulgaram uma carta conjunta, nesta quarta-feira, para pedir a retomada das aulas 
presenciais. Intitulado "Calamidade educacional", o documento alerta para as consequências negativas do isolamento social em relação às 
crianças e adolescentes e a�rma que o desenvolvimento das futuras gerações está sendo deixado em segundo plano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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