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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

CAIXA COMEÇA A PAGAR PARCELA DE R$ 300 DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NA SEMANA QUE VEM
Daqui a exatamente uma semana, a Caixa Econômica Federal vai começar a pagar a sexta parcela do auxílio emergencial, já no valor de R$ 300. 
Na quinta-feira que vem (dia 17), o banco vai liberar o saque para os bene�ciários do Bolsa Família com Número de Identit�cação Social (NIS) de 
�nal 1. Serão cerca de 1,9 milhão de contemplados neste primeiro grupo. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

METADE DOS MEI DO PAÍS CONSEGUIRAM O AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600
Metade dos 10,7 milhões de microempreendedores individuais (MEI) existentes no Brasil tiveram acesso ao auxílio emergencial de R$ 600, 
segundo o Sebrae. Apesar disso, os dados do governo mostram que cerca de 1,2 milhão de empreendedores enquadrados nessa categoria não 
puderam ter acesso ao recurso.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: BOLSONARO AFIRMA QUE NÃO HAVERÁ NOVA PRORROGAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o governo não vai fazer uma nova prorrogação do auxílio emergencial além dos cinco 
meses já previstos. Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

IMPEACHMENT DE WITZEL SÓ SERÁ VOTADO DIA 22 DE SETEMBRO NA ALERJ
Inicialmente prevista para ocorrer já na próxima semana, a votação do impeachment do governador afastado Wilson Witzel pela Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) deve ser realizada apenas no dia 22 deste mês. A Alerj atendeu a um pedido dos advogados para que a comissão especial 
do impeachment só começasse a contar seus prazos na quarta-feira (9), apesar da defesa ter sido enviada aos deputados na semana passada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO TEM 16.871 MORTES POR CORONAVÍRUS
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, são 
234.813 casos con�rmados e 16.871 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, em março deste ano. Nas últimas 24 horas, foram 
registrados 101 novos óbitos e 940 novos casos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CASTRO RECORRE A BOLSONARO PARA ADIAR PAGAMENTO DA DÍVIDA DO RIO COM A UNIÃO
Com interlocução do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o governador interino do Estado do Rio, Cláudio Castro, intensi�cou o diálogo 
com o governo federal após o afastamento de Wilson Witzel do cargo. Hoje, Castro se encontrará com o presidente Jair Bolsonaro, no Rio. E, entre 
os assuntos, abordará o tema principal para o Rio neste momento: a renovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO CAEM PARA 463,8 MIL EM AGOSTO, MENOR NÚMERO DESDE DEZEMBRO
O número de pedidos de seguro-desemprego caiu para 463.835, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. É o 
menor volume de solicitações desde dezembro, quando foram registradas 434.285. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CASA E GABINETE DE CRIVELLA SÃO ALVOS DE OPERAÇÃO CONTRA SUPOSTO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO
A casa e o gabinete do prefeito Marcelo Crivella foram alvos de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da 
Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira. O celular de Crivella foi apreendido. Os agentes cumprem um total de 22 mandados de busca e 
apreensão expedidos pela desembargadora Rosa Maria Helena Guita, relatora do caso no Tribunal de Justiça. Equipes também estão em 
endereços ligados ao ex-senador Eduardo Lopes, ao empresário Rafael Alves e a Mauro Macedo, ex-tesoureiro da campanha de Crivella ao 
Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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BARES E RESTAURANTES CORREM O RISCO DE QUEBRAR
Na esteira da pandemia do coronavírus, o setor de bares e restaurantes é um dos mais afetados, mesmo com a reabertura restrita dos 
estabelecimentos, alguns sucumbiram e fecharam. Segundo levantamento do Sindicato de Bares e Restaurantes do Estado do Rio de Janeiro 
(SindRio), o Bar Leo, duas unidades do Ráscal (CasaShopping e Rio-Sul), o Laguiole Lab, Puro, Aconhego Carioca (Leblon), a cervejaria Yeasteria, 
o restaurante Zuka e o Espirito Santa foram alguns dos estabelecimentos que encerraram suas atividades. E o temor do SindRio é que essa 
"quebradeira" atinja mais bares e restaurantes no estado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIOTUR DEFINE REGRAS PARA RÉVEILLON DO RIO DE JANEIRO
A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, publicou a Convocação do Caderno de Encargos e Contrapartidas para o Réveillon Rio 2021 nesta 
quinta-feira, no Diário O�cial do Município. Os interessados poderão obter o documento e seus anexos na sede da Empresa de Turismo, na Cidade 
das Artes, na Barra da Tijuca ou através do e-mail selecaopublica.riotur@gmail.com. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PROCON-RJ AUTUA SUPERMERCADOS POR AUMENTO DE PREÇOS SEM JUSTA CAUSA
Agentes do Procon Estadual do Rio de Janeiro estiveram na quarta-feira em seis supermercados de Maricá, São Gonçalo e Niterói para apurar 
denúncias de aumento abusivo de preços do óleo de soja, arroz, feijão e leite. O Costa Azul e Assaí foram autuados por não justi�car a elevação 
dos preços do arroz e óleo de soja no ato da �scalização. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

APÓS RESULTADO MELHOR QUE ESPERADO NO VAREJO, GOVERNO VÊ ‘RECUPERAÇÃO EM V’ NA ECONOMIA
Após o IBGE divulgar que as vendas no comércio registraram alta acima do esperado por analistas, o Ministério da Economia divulgou um 
relatório em que a�rma já ser possível identi�car a chamada recuperação "em V" da atividade econômica — ou seja, uma retomada rápida após 
a crise. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ TER AUTORIZADO NOTIFICAÇÃO A SUPERMERCADOS QUESTIONADA POR EQUIPE DE GUEDES
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou nesta quinta-feira que autorizou a noti�cação feita pelo Ministério da Justiça a supermercados e produtores 
de alimentos que pedia explicações sobre o aumento do preço dos alimentos da cesta básica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
OS PROCONS NÃO SÃO ÓRGÃOS DE CONTROLE DE PREÇO E NEM DEFENDEM TABELAMENTO, DIZ PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO
Diante do crescimento expressivo de reclamações sobre aumentos de preços da cesta básica, a orientação do presidente da Associação Brasileira 
dos Procons (Procons Brasil), Filipe Vieira, é para que os órgãos de defesa do consumidor Brasil afora acompanhem a movimentação do mercado 
e �quem atentos a indícios de abusos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
JUSTIÇA DO TRABALHO PROÍBE VOLTA ÀS AULAS ATÉ QUE VACINA ESTEJA DISPONÍVEL
A 23ª Vara da Justiça do Trabalho concedeu uma liminar, nesta quinta-feira, proibindo a volta às aulas nas escolas e faculdades particulares do 
Rio até que exista uma vacina ou algum tipo de comprovação de que a reabertura dos espaços de ensino é segura para alunos e professores. A 
decisão atende à ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro, Sindicato dos Estabelecimentos de 
Educação Básica do Município e Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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