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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

GOVERNO SUSPENDE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA MAIS DE 922 MIL BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
O governo bloqueou, em agosto, o pagamento do auxílio emergencial a 922.600 bene�ciários do Bolsa Família que recebem o auxílio 
emergencial. De acordo com o Ministério da Cidadania, a Controladoria-Geral da União (CGU) recomendou o cancelamento de 613.190 benefícios 
e a suspensão de 309.503, após identi�car indícios de que os trabalhadores deixaram de cumprir os critérios de recebimento do benefício de R$ 
600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

IMPASSE SOBRE DESONERAÇÃO DEVE DURAR AO MENOS MAIS UMA SEMANA
O impasse sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, que hoje bene�cia setores da 
economia que mais empregam, deve ser adiado por ao menos mais uma semana. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO ULTRAPASSA 17 MIL MORTES POR CORONAVÍRUS
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta 
segunda-feira, o estado tem 17.003 mortes e 242.811 casos con�rmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 13 novos óbitos e 
319 novos casos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

‘TODO ESFORÇO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS FOI GASTO AGORA NA PANDEMIA’, AFIRMA GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou, na manhã desta segunda-feira, que todo o esforço de gastos que o governo tem feito para os 
próximos 10 anos está sendo gasto na pandemia do novo coronavírus. Guedes citou a economia com a reforma da previdência, de R$ 800 bilhões 
em 10 anos, e a estimativa de R$ 300 bilhões para a reforma administrativa no mesmo período. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RELATOR DÁ PARECER FAVORÁVEL A IMPEACHMENT DE WITZEL
O relator do processo contra o governador afastado Wilson Witzel (PSC) na Assembleia Legislativa do Rio elaborou parecer favorável ao 
impeachment. O documento, obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo, a�rma que Witzel participou diretamente de atos que proporcionaram 
danos aos cofres públicos - e que con�guram, no contexto de pandemia, "descaso com a vida e oportunismo com a desgraça." O parecer vai ser 
julgado nesta quinta-feira, 17, pela comissão especial formada pela Casa. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

APÓS MAIS DE TRÊS MESES COMO INTERINO, PAZUELLO SERÁ NOMEADO TITULAR DA SAÚDE POR BOLSONARO
O presidente Jair Bolsonaro decidiu efetivar o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, como titular da pasta. A posse do general está 
prevista para as 17h da próxima quarta-feira, no Palácio do Planalto. Pazuello, que é general do Exército, foi nomeado na condição de interino no 
último dia 3 de junho, há quase três meses e meio, mas assumiu o posto em 15 de maio, no lugar de Nelson Teich. O militar era 
secretário-executivo do ministério. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

‘QG DA PROPINA’: EMPRESAS DO ESQUEMA TERIAM RECEBIDO QUASE R$ 1 BILHÃO NA GESTÃO DE CRIVELLA, SEGUNDO MP
Mesmo em crise �nanceira e com di�culdades de caixa, a prefeitura pagou pelo menos R$ 976,4 milhões entre 2017 e 2020 em contratos com 
seis empresas suspeitas de terem pagamentos liberados em troca de propinas pedidas pelo empresário Rafael Alves. A representação consta no 
relatório do Ministério Público Estadual (MPRJ) que embasou a operação contra o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e outros 22 alvos na 
última quinta-feira. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

BRASIL NÃO TEM MAIS TENDÊNCIA DE QUEDA NAS MORTES POR COVID-19 APÓS UMA SEMANA
Após uma semana em queda, o Brasil voltou a apresentar tendência de estabilidade na média móvel de mortes por Covid-19. A média registrada 
nesta segunda-feira foi de 731. A primeira vez em que o país apresentou tendência de queda foi em 5 de setembro. No entanto, no dia seguinte, 
voltou à estabilidade e retornou a cair em 7 de setembro, permanecendo assim até este domingo. Desde 12 de agosto, o resultado do cálculo está 
abaixo de mil e, desde o dia 7 de setembro, abaixo de 800. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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VEJA COMO FOI O DEBATE ‘CRESCIMENTO SUSTENTADO’, DA SEMANA RIO 2020
O prefeito ou prefeita que assumir, em 1º de janeiro, a cidade do Rio terá o desa�o de ajustar e dar transparência às contas públicas para investir 
mais em serviços de qualidade e criar o ambiente adequado para a atração de negócios capazes de gerar mais e melhores empregos. 
Economistas e empresários concordam que isso é essencial para o desenvolvimento sustentado do Rio de Janeiro, a redução da desigualdade e o 
combate à corrupção. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DECISÃO DO TJ IMPEDE REABERTURA DA REDE PARTICULAR DE ENSINO NA CIDADE DO RIO; ENTENDA A SITUAÇÃO
Até a tarde desta segunda-feira duas decisões judiciais sobre o retorno das aulas presenciais no Rio estão em vigor. A primeira é a decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região permite que os alunos retornem às escolas a partir desta segunda. O desembargador Carlos 
Henrique Chernicharo, do plantão judiciário do TRT, suspendeu os efeitos de uma outra liminar do próprio TRT que impedia a retomada — 
prevista em decreto do estado para os ensinos fundamental e médio —, atendendo ao Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do 
Município do Rio de Janeiro (Sinepe-RJ). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BAIXA ADESÃO DE ALUNOS E CUIDADOS REDOBRADOS MARCAM REABERTURA DE ESCOLAS PRIVADAS NO RIO
No primeiro dia de volta às aulas na rede particular, a Escola Nova, na Gávea, ainda está silenciosa, sem os ruídos característicos dos colégios. A 
primeira aula de Educação Física presencial após quase seis meses de ensino remoto foi com apenas três alunos em quadra. As atividades 
começaram com um lembrete do professor Fábio Guzzo. — Com as máscaras, a nossa respiração �ca mais difícil durante o exercício, então vamos 
devagar — disse. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE RUA DE NITERÓI TEM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ESTENDIDO A PARTIR DESTA SEGUNDA; MEDIDA VALE PARA 
AMBULANTES
A partir desta segunda-feira, em mais uma etapa de �exibilização, o comércio de rua e os ambulantes regularizados terão os horários de suas 
atividades ampliados. No Centro, eles poderão atuar das 9h às 19h, e não mais apenas a partir do meio-dia, conforme decreto em vigor desde o 
dia 22 de junho. Nos demais bairros, o horário será das 9h às 20h. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

REVOLTA DA PIPOCA: CINEMAS SE REÚNEM COM PREFEITURA DO RIO PARA TENTAR REVER PROIBIÇÃO
As redes de cinema do Rio vão se reunir com a prefeitura, no início da noite desta segunda-feira, na tentativa de convencer a gestão de Marcello 
Crivella de que reabrir as salas sem a venda de pipoca e bebidas é economicamente inviável. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CERCA DE 80% DOS BRASILEIROS JÁ RETOMARAM ATIVIDADES FORA DE CASA, MOSTRA PESQUISA C6 BANK/DATAFOLHA
Os brasileiros estão começando a retomar suas atividades fora de casa. De acordo com pesquisa feita pelo C6 Bank/Datafolha, de cada dez 
brasileiros, oito (80% do total) foram a comércios de rua, retomaram atividades de lazer e beleza ou utilizaram transporte público. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BÚZIOS FLEXIBILIZA ATIVIDADES E PRAIAS FICAM TOTALMENTE LIBERADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
Decreto publicado na quinta-feira pela prefeitura de Búzios, na Costa do Sol, �exibilizou a permanência nas praias do balneário. Elas estavam 
fechadas para banho de sol, exceto para a prática de esportes individuais. Agora, elas estão abertas das segundas às sextas-feiras. Porém, nos 
�ns de semana permanecem fechadas e liberadas somente para atividades físicas individuais, como natação, corrida e surf. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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