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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: GOVERNO FECHA BRECHAS PARA EVITAR FRAUDES NA PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS
Depois de ser alertado sobre a ocorrência de fraudes no pagamento do auxílio emergencial, iniciado em abril, o governo reforçou os cuidados 
para evitar que os recursos continuem caindo nas mãos de quem não precisa.  A medida provisória (MP) que prorroga o benefício por mais quatro 
meses no valor de R$ 300, publicada no Diário O�cial da União desta quinta-feira, reforça a lista de quem não tem direito de receber o auxílio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: GOVERNO ABRE CRÉDITO DE R$ 67,6 BILHÕES PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ DEZEMBRO
O governo federal publicou no Diário O�cial da União desta quinta-feira a Medida Provisória 999, que libera R$ 67,6 bilhões para prorrogar o 
auxílio emergencial até dezembro. Além dela, também foi publicada a MP 1000, que de�ne o valor de R$ 300 para as próximas quatro parcelas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ APROVA CRIAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO NO CORPO DE BOMBEIROS
Nesta terça-feira (01/09), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, por 32 votos favoráveis, 22 contrários e duas 
abstenções, em discussão única, o projeto de lei 2.884/20, de autoria do Poder Executivo, que institui o Serviço Militar Temporário Voluntário 
(SMTV) no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). A medida seguirá para o governador em exercício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WILSON WITZEL APRESENTA DEFESA À ALERJ; IMPEACHMENT DEVE IR A PLENÁRIO EM POUCOS DIAS
O governador afastado Wilson Witzel (PSC) apresentou, na noite desta quarta-feira, sua defesa no âmbito do processo de impeachment do qual 
é alvo na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Já fora do cargo temporariamente por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o mandatário 
tenta agora escapar do afastamento político. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO TEM 16.394 MORTES E MAIS DE 230 MIL CASOS DE COVID-19
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta quinta-feira, há, até o 
momento, 230.271 casos con�rmados e 16.394 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 79 novos óbitos e 1.939 novos 
casos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

‘GUARDIÕES DO CRIVELLA’: MAIORIA DOS VEREADORES REJEITA ABERTURA DE PROCESSO DE IMPEACHMENT DE CRIVELLA
A Câmara de Vereadores decidiu por 25 votos a 23 em arquivar o processo de impeachment contra o prefeito Marcello Crivella. 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: Extra). CONFIRA AQUI!

PROGRESSÃO AUTOMÁTICA, LICENÇA-PRÊMIO: VEJA O QUE SERÁ PROIBIDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA
A reforma administrativa apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional, nesta quinta-feira (dia 3), acaba com um conjunto de direitos 
de servidores públicos que são considerados “privilégios” pela equipe econômica. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, essas regras só vão valer 
para os novos servidores.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RIO TEM ATÉ 6 MESES PARA RENOVAR REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL, DIZ CASTRO APÓS REUNIÃO COM GUEDES
Após uma reunião de quase três horas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governador interino Cláudio Castro (PSC) a�rmou ontem que 
a União prorrogou, em até seis meses, o prazo para analisar se o estado permanecerá ou não no Regime de Recuperação Fiscal. Originalmente, a 
decisão de�nitiva do governo federal, sobre a renovação por mais três anos, teria que ser tomada até amanhã. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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AGOSTO TEVE RECORDE DE ABERTURA DE EMPRESAS DOS ÚLTIMOS 10 ANOS NO RIO
O último mês de agosto registrou número recorde de empresas abertas no estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. De acordo com 
informação divulgada nesta quarta (2) pela Junta Comercial do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram 
abertos no total, em agosto, 6 036 novos negócios, revelando expansão de 23% em comparação com o mesmo mês em 2019, quando foram 
contabilizadas 4.902 novas empresas. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

SEMANA DO BRASIL OFERECE DESCONTOS DE ATÉ 70%, E LOJAS TÊM DELIVERY E DRIVE THRU
A Semana do Brasil, uma campanha do governo federal em parceria com associações comerciais, começa nesta quinta-feira (dia 3) e vai até 13 
de setembro. Estes dez dias da edição 2020, estima a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), devem fazer com o que mês registre um 
aumento entre 10% e 15% no faturamento, graças ao estímulo do consumo por meio de promoções. O EXTRA consultou marcas, lojas e 
shoppings, e os descontos prometidos chegam a 70%. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RECEITA DÁ DESCONTO DE ATÉ 50% EM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
A Receita Federal vai dar descontos de até 50% a contribuintes que quiserem parcelar débitos em aberto com Fisco, desde que eles não sejam 
maiores que R$ 62,7 mil (o equivalente a 60 salários mínimos). A medida tem público-alvo restrito: vale para pessoas físicas, microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

ENDIVIDAMENTO DOS BRASILEIROS SOBE EM AGOSTO AO MAIOR ÍNDICE DA SÉRIE DA CNC
O endividamento dos brasileiros subiu ligeiramente em agosto, para 67,5%, resultado 0,1 ponto porcentual acima do mês anterior, atingindo o 
maior índice da série história da Confederação Nacional do Comércio (CNC), iniciada em janeiro de 2010. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

PRESENTES À DISTÂNCIA VIRAM MODA E SE TORNAM NEGÓCIO RENTÁVEL
O con�namento dos últimos meses levou à privação do convívio social presencial, mas não necessariamente das demonstrações de carinho. 
Nesta pandemia sem �m, a prática de pedir comida e doces para entregar na casa de amigos e familiares se popularizou e tem se tornado um 
alento. A advogada Cristiana Montaury incluiu o gesto em sua rotina e tem enviado presentes e doces para amigos, mesmo fora de aniversários. 
Da sua casa, no Leblon, seu abraço à distância preferido são as caixas de bem-casados da confeiteira Marta Proto, que �ca em Copacabana. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RESTAURANTES REABERTOS OFERECEM NOVOS SERVIÇOS PARA ATRAIR CLIENTES
Em março, a pandemia e o consequente fechamento do comércio pegaram de surpresa a chef Lilia Martins Franca, que havia acabado de abrir, 
naquele mesmo mês, o bistrô Onestá Café, no bloco 20 do Downtown. Mas ela tratou de ir à luta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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