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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

PRONAMPE: MAIORIA DOS GRANDES BANCOS NÃO TEM MAIS CRÉDITO PARA OFERECER PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A maioria das grandes instituições �nanceiras já atingiu seu limite de crédito liberado na segunda fase do Programa de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), anunciada em 31 de agosto. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DIVULGAÇÃO DE ‘LISTA SUJA’ DO TRABALHO ESCRAVO É CONSTITUCIONAL, DECIDE STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição 
análoga à de escravo, conhecida como a "lista suja do trabalho escravo". A exposição de empresas que submeteram seus funcionários a péssimas 
condições de trabalho foi contestada em uma ação movida pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

VOTAÇÃO DO VETO DE BOLSONARO À DESONERAÇÃO DA FOLHA DE EMPRESAS É ADIADA
A votação do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de salários de setores intensivos em mão de obra somente 
deverá ocorrer no dia 30 de setembro. A primeira data prevista para a votação era 2 de setembro, mas depois a previsão mudou para 9 de 
setembro. A votação não aconteceu na semana passada. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) tomou a decisão 
durante reunião com líderes dos partidos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DIA DO CLIENTE: CONFIRA DEZ DIREITOS DO CONSUMIDOR GARANTIDOS PELA LEGISLAÇÃO
O varejo brasileiro comemora, nesta terça-feira, o Dia do Cliente. A data, dedicada ao aprimoramento da relação entre o varejista e o consumidor, 
acontece após o estímulo às vendas proposto pela Semana Brasil, que foi até o dia 13 de setembro este ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

‘ATÉ 2022, ESTÁ PROIBIDO FALAR A PALAVRA RENDA BRASIL. VAMOS CONTINUAR COM BOLSA FAMÍLIA E PONTO FINAL’, DIZ 
BOLSONARO
Após semanas de um impasse sobre a fonte de recursos para criar o Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira (dia 15), que 
a criação do novo programa social está suspensa até 2022. — Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos 
continuar com Bolsa Família e ponto �nal — disse Bolsonaro, em uma rede social. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

NOVO SECRETÁRIO DE POLÍCIA CIVIL DO RIO DIZ QUE CORPORAÇÃO FOCARÁ EM COMBATE AOS ROUBOS DE RUA
O novo secretário de Polícia Civil, o delegado Allan Turnowski, de 50 anos, não é estreante no comando da corporação. Antes da existência da 
secretaria, ele ocupou o mais alto cargo da instituição como chefe de Polícia Civil, entre 2009 e 2011. Turnowski foi escolhido pelo governador em 
exercício Cláudio Castro, que também fez mais três substituições de cargos em secretarias estaduais, na tarde desta segunda-feira. O novo 
secretário a�rmou ao EXTRA que sua administração dará ênfase aos crimes que afetam mais o dia a dia da população, como roubos de celulares 
e em coletivos, mas que não deixará em segundo plano as grandes operações para prisão de quadrilhas de tra�cantes e milicianos.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GUEDES AFIRMA QUE ‘CARTÃO VERMELHO’ DE BOLSONARO NÃO FOI DIRECIONADO PARA ELE
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou que a "barulheira" em torno do Renda Brasil no período da manhã desta terça-feira ocorreu 
porque "estão conectando pontos que não são conectados", referindo-se às notícias sobre estudos da equipe econômica de desindexação do 
salário mínimo em benefícios previdenciários como forma de �nanciar o novo programa de assistência social. Guedes ainda disse que o "cartão 
vermelho" de Bolsonaro não foi direcionado a ele. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PSOL ENTRA COM NOVO PEDIDO DE IMPEACHMENT CONTRA CRIVELLA
O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) entrou, nesta terça-feira, com um novo pedido de abertura de processo de impeachment contra o 
prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na Câmara Municipal. De acordo com o documento entregue ao presidente da Câmara, Jorge Felippe, Crivella 
cometeu improbidade administrativa, crime de responsabilidade e desviou verbas públicas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PESQUISA MOSTRA PAES LIDERANDO E BENEDITA E CRIVELLA EMPATADOS
Uma pesquisa do Atlas Político, publicada no jornal Valor Econômico, traz uma má notícia para Marcelo Crivella (Republicanos). Com 11,1% das 
intenções de votos, ele aparece tecnicamente empatado com Benedita da Silva (PT), que tem 9,6%. O levantamento foi feito de 3 a 9 de 
setembro, com 847 pessoas através de questionários respondidos pela internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos 
e o intervalo de con�ança é de 95%. A análise foi registrada no TSE com o número RJ-05307/2020. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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MAIS CONFIANTES
Questionados se estão com muito medo de perder o emprego, 43,2% dos entrevistados em pesquisa da Fecomércio disseram que sim. São dez 
pontos a menos do que em julho. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

IBGE: 277 MIL EMPRESAS ELIMINARAM VAGAS; 52,6% DELAS CORTARAM ATÉ 25% DO PESSOAL
Na primeira quinzena de agosto, 277 mil empresas reduziram a quantidade de empregados em relação à quinzena anterior, sendo que 52,6% 
delas diminuíram em até 25% o quadro de pessoal. Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da covid-19 nas Empresas, que integram 
as Estatísticas Experimentais do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ESCOLA PARTICULAR REABRE E VAI CONTRA JUSTIÇA DO RIO; OUTRAS FECHAM AS PORTAS DE NOVO
Em meio ao imbróglio judicial entre os tribunais Regional do Trabalho (TRT) e de Justiça do Rio (TJ-RJ), que impediu o retorno às aulas nas escolas 
particulares da capital �uminense por ferir o princípio da isonomia entre as redes pública e privada, pelo menos uma escola não cumpriu a 
determinação do desembargador Peterson Barroso Simão e reabriu nesta terça-feira. Em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, o Centro Educacional 
Mira�ores recebeu 25 alunos do ensino fundamental — cerca de 30% do total de estudantes. Na entrada, pais mostraram-se felizes com a volta. 
Para a direção da escola, faltou clareza na decisão das autoridades. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

REDE DE SUPERMERCADOS CRIA OFERTAS ESPECIAIS PARA O DIA DO CLIENTE
Para comemorar o Dia do Cliente, a rede de supermercados Guanabara está com produtos em promoção nesta terça-feira (dia 15). Entre os itens 
com preços reduzidos está o arroz, que tem sido o vilão do orçamento familiar nas últimas semanas. Com a oferta, o pacote de arroz de cinco 
quilos sai a R$ 19,95. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

SEMANA DO BRASIL TEVE QUEDA DE 8,3% NO FATURAMENTO SOBRE 2019, DIZ PESQUISA
A chamada "Semana do Brasil" registrou queda de 8,3% no faturamento do varejo brasileiro ante o número de 2019. O período de promoções 
relacionado ao feriado do dia 7 de setembro havia mostrado alta de 11% em 2019 sobre 2018. Os dados são de um levantamento da Cielo para 
o Global Retail Show e foram divulgados nesta terça-feira pelo presidente da Gouvêa Experience, Marcos Gouvêa. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

NA 1ª QUINZENA DE AGOSTO, 80% DAS GRANDES EMPRESAS TIVERAM ALTA NAS VENDAS OU IMPACTO NULO DA PANDEMIA
Na primeira quinzena de agosto, 3,2 milhões de empresas estavam em funcionamento no Brasil. Deste total, 80,4% das �rmas de grande porte 
sinalizaram aumento de vendas ou impactos nulos da pandemia em suas atividades. Os dados são da Pesquisa Pulso Empresas, do IBGE. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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