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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

MAIA PEDE ‘CAUTELA’ NA DISCUSSÃO DO VALOR MENSAL DA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta terça-feira que é preciso trabalhar a medida provisória (MP) que alongou o 
auxílio emergencial até dezembro, no valor de R$ 300 por mês, com "muita cautela". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: GOVERNO VAI PAGAR MAIS QUATRO PARCELAS DE R$ 300
O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira, a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas de R$ 300. A decisão foi 
tomada após reunião com líderes partidários no Palácio da Alvorada e entrará em vigor com a publicação de uma Medida Provisória. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TSE LIBERA CANDIDATURA DE FICHAS SUJAS QUE ESTARIAM IMPEDIDOS DE DISPUTAR ELEIÇÕES DESTE ANO
Uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira permitirá que candidatos enquadrados na Lei da Ficha Limpa 
impedidos de concorrer às eleições municipais de 4 de outubro disputem o pleito em 15 de novembro. Com as votações adiadas, o período de 
inelegibilidade de quem não poderia �gurar nas urnas em outubro já terá esgotado no mês seguinte. As eleições foram adiadas neste ano por 
emenda constitucional devido à pandemia do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EM 5 NÚMEROS, COMO A COVID EXTERMINOU EMPREGOS, NOCAUTEOU EMPRESAS E DEIXOU PAÍS À BEIRA DO COLAPSO FISCAL
O PIB brasileiro desabou 9,7% entre abril e junho deste ano, o pior resultado da História do país. A retração con�rma a recessão técnica, que 
signi�ca dois trimestres seguidos de queda da atividade econômica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CANDIDATO A PREFEITO DO RIO PODERÁ GASTAR ATÉ R$ 22,6 MILHÕES NO PRIMEIRO TURNO
Os candidatos a prefeito do Rio poderão gastar no máximo R$ 22,6 milhões no primeiro turno das eleições deste ano. Caso a disputa vá para o 
segundo turno, o limite sobe mais R$ 9 milhões. No caso dos vereadores, o gasto máximo permitido será de R$ 1,6 milhão. Os valores do teto de 
gastos foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a quem cabe por lei de�nir os limites, tendo por base as eleições de 2016. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL OCUPA 22ª POSIÇÃO EM DESEMPENHO DA ECONOMIA EM LISTA DE 44 PAÍSES
Em uma lista com os resultados do segundo trimestre do PIB de 44 países, o Brasil ocupou a 22ª colocação. O país, que teve um recuo de 9,7%, 
�gura ao lado de Alemanha e Tailândia, que tiveram a mesma queda entre abril e junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘GUARDIÕES DO CRIVELLA’: CÂMARA VOTARÁ PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA O PREFEITO NESTA 
QUINTA-FEIRA
A Câmara de Vereadores votará a abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella nesta quinta-feira. Depois de parecer 
favorável da procuradoria da Casa, o presidente Jorge Felippe (DEM) decidiu levar ao plenário dois pedidos apresentados que denunciam a 
suposta prática de crimes que teriam sido cometidos pelo prefeito Marcelo Crivella pela criação do grupo "Guardiões de Crivella". Mas é preciso 
um quórum de 26 vereadores, e aprovação por 14 votos, para que o processo siga adiante. Além do pedido de afastamento, também foi 
protocolada no Legislativo municipal a instalação de uma CPI para apurar as denúncias, depois das 17 assinaturas necessárias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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MESMO COM AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONSUMO DAS FAMÍLIAS TEM MAIOR QUEDA DA HISTÓRIA
Mesmo com o auxílio emergencial, o desemprego elevado e as medidas de distanciamento social para frear o avanço da Covid-19 forçaram um 
freio na compra de bens, levando o consumo das famílias a cair 12,5% entre abril e junho, em relação ao primeiro trimestre deste ano. Foi o maior 
recuo da História do país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEIS HISTÓRIAS QUE TRADUZEM A QUEDA DE 9,7% DO PIB NO SEGUNDO TRIMESTRE
O IBGE informou nesta terça-feira que o PIB brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre na comparação com o período de janeiro a março, o pior 
resultado da História do país, em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA AUMENTA A CONCENTRAÇÃO DE RENDA E CRIA OBSTÁCULO À RECUPERAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS
A elevada concentração de renda pode ser mais um obstáculo para a retomada da economia. Segundo estimativas da Consultoria Tendências, 
29,8% da renda total das famílias estão concentrados em apenas 2,9% dos lares brasileiros, que tendem a poupar mais em momentos de 
incerteza nas alturas como agora. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COBAL DO HUMAITÁ: MAIS PRÓXIMA DE UM FINAL FELIZ
Ameaçados de despejo pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), comerciantes da Cobal do Humaitá se uniram para tentar reverter 
o quadro – e a reação vem dando certo. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

POLÍCA APREENDE 5 TONELADAS DE PRODUTOS FALSIFICADOS NO TERREIRÃO, ZONA OESTE DO RIO
Cinco toneladas de produtos falsi�cados, entre eles roupas, calçados, bonés e eletrônicos, foram apreendidos nesta terça-feira por agentes da 
Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). A operação aconteceu na comunidade conhecida como Terreirão, 
no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, os produtos eram vendidos como se fossem verdadeiros. O material 
está avaliado em cerca de R$ 5 milhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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