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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

O QUE É O PIX E COMO ELE FUNCIONA
Consumidores e donos de negócio – do microempreendedor às grandes redes – vão poder começar uma nova relação com o dinheiro a partir de 
16 de novembro. Parece exagero, mas está longe disso. É quando entra em vigor o Pix, nome dado ao sistema de pagamentos instantâneos (SPI) 
brasileiro desenhado pelo Banco Central (BC). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRONAMPE: CNI PEDE EXTENSÃO DE PROGRAMA DE CRÉDITO PARA EMPRESAS ATÉ 2021 ENTRE 19 PROPOSTAS ENVIADAS AO 
GOVERNO
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entregou ao governo federal e ao Legislativo um documento com uma série de propostas para 
facilitar a retomada econômica pós-pandemia. Segundo a entidade, as 19 ideias entregues nesta quinta-feira ajudarão o setor produtivo a 
“voltar a se desenvolver e gerar empregos”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA TERÁ PRIORIDADE NO SENADO
Aprovada na Câmara dos Deputados, a nova Lei de Recuperação Judicial e Falência, que facilita o acesso a crédito e dá agilidade aos processos de 
empresas em di�culdade, terá prioridade no Senado e deverá tramitar com a maior celeridade possível. Segundo o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, os líderes partidários buscam um acordo para levar a votação direto ao plenário, sem necessidade de discussão em diferentes 
comissões temáticas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ENTRA EM VIGOR HOJE. VEJA O QUE MUDA PARA CONSUMIDORES E EMPRESAS
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que já começa a valer nesta sexta-feira. A partir dessa 
sanção, empresas e órgãos públicos e privados deverão adotar uma série de medidas para evitar que cidadãos tenham seus dados vazados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MAGALU ESTÁ INTERESSADA NA COMPRA DOS CORREIOS, DIZ MINISTRO
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, a�rmou nesta quarta-feira que há cinco empresas interessadas na privatização dos Correios. Em 
transmissão ao vivo nas redes sociais, ele citou quatro: a varejista Magazine Luiza, a gigante americana do e-commerce Amazon e as empresas 
de logística estrangeiras DHL e Fedex.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

PEDRO FERNANDES É EXONERADO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Depois de apenas afastar por 15 dias o secretário estadual de Educação Pedro Fernandes na manhã desta quarta-feira, dia 16, o governador 
interino Cláudio Castro voltou atrás e decidiu exonerar Fernandes do cargo. A decisão foi publicada numa edição extra do Diário O�cial do estado 
no início da tarde desta quarta-feira. Pedro Fernandes está em prisão domiciliar desde a última sexta-feira, dia 11, alvo da segunda fase da 
operação Catarata, do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COVID-19: REGIÃO METROPOLITANA E BAIXADA TÊM PIORA EM INDICADORES; NA CAPITAL, HÁ AUMENTO DE INTERNAÇÕES
O Estado do Rio registrou, nesta quinta-feira, 111 mortes e 661 novos casos da Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os 
números somados desde o início da pandemia, em março, agora chegam a 246.843 infectados e 17.453 vítimas em território �uminense. 
Enquanto estes dados apontam para, neste momento, uma diminuição de 4% na média móvel de óbitos, uma nova atualização no chamado 
Mapa de Risco, feito pelo governo, aponta que uma piora nos indicadores de internação e número de mortes que envolvem municípios como a 
capital, Niterói, São Gonçalo e cidades da Baixada, pode fazer com que aconteça um recuo para a bandeira laranja (risco moderado) nas 
chamadas Região Metropolitana I e II. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO DE SAÚDE ENTREGA CARGO TRÊS MESES APÓS ASSUMIR PASTA
Após apenas três meses no comando da Secretaria estadual de Saúde, Alex Bousquet pediu exoneração do cargo nesta quinta-feira. Bousquet 
alegou problemas pessoais e �cará na pasta até que o governador em exercício Cláudio Castro de�na o novo nome. Busquet é o terceiro a deixar 
a pasta em meio a escândalos de corrupção. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA: CÂMARA NEGA ABRIR PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA PREFEITO DO RIO POR ‘QG DA PROPINA’
A Câmara de Vereadores do Rio decidiu por 24 votos a 20 não abrir um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A denúncia 
contra Crivella foi apresentada na última terça-feira pelo PSOL, que pede para o prefeito ser investigado pelo caso conhecido como "QG da 
Propina". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMPEACHMENT: WITZEL SOFRE DERROTA EM COMISSÃO E PROCESSO CONTINUARÁ NO PLENÁRIO
A comissão especial do impeachment da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou por unanimidade o parecer favorável à continuidade do 
processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel. O relatório produzido pelo deputado Rodrigo Bacellar (SDD) recebeu sim 
dos 24 deputados presentes. O documento defende o andamento do processo e aponta o ato de requali�cação da Organização Social (OS) Unir 
Saúde como um dos principais motivos para o impeachment. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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O SOBE E DESCE DAS PREVISÕES DOS CONSUMIDORES NO RIO DE JANEIRO
Pesquisa do Instituto Fecomércio RJ mostra que 89% dos consumidores �uminenses acreditam que os preços dos bens e serviços por eles 
consumidos estão aumentando. Já em relação às expectativas dos consumidores para a evolução da sua renda, 41,5% julgam que ela irá cair. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAMPANHA QUE PREVÊ ATÉ 50% DE DESCONTO EM ATRAÇÕES TURÍSTICAS É PRORROGADA
Inicialmente concebida para durar até a última terça (15), a iniciativa “Redescubra o Rio” foi prorrogada até o dia 30 deste mês, devido ao sucesso 
da adesão entre os moradores do estado. É que a campanha oferece a chance de o �uminense que estiver acompanhado do comprovante de 
residência e um documento o�cial com foto obter desconto de 30% a 50% na compra de ingressos nos principais pontos turísticos da cidade do 
Rio e Janeiro e também em outros empreendimentos, como hotéis da rede Windsor, JW Mariott e Sheraton. Lugares como AquaRio, Bondinho 
Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado, roda-gigante Rio Star, Trem do Corcovado, Jardim Botânico e Confeitaria Colombo participam da lista de 
atrações. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA DE COVID-19 AGRAVOU CRISE QUE AFETA PEQUENAS LIVRARIAS
A esperança de ver o Brasil se transformar em um país de leitores segue viva no coração de Isaque Lerbak, dono da tradicional Livraria Eldorado, 
na Tijuca, que em 2021 completará 60 anos de existência. Foi a paixão pela literatura que fez o empresário, criado em Inhaúma, abandonar a 
Biologia, sua formação superior, para se dedicar exclusivamente aos livros. Há mais de três décadas ele está no comando do espaço localizado na 
Rua Conde de Bon�m 422 e jamais havia visto uma crise tão grande quanto a causada pela pandemia de Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VAREJO BRASILEIRO PREVÊ MAIOR CONCENTRAÇÃO E MENOR RENTABILIDADE, DIZ PESQUISA
Para 57% dos varejistas brasileiros, a concentração de mercado no setor deverá aumentar nos próximos três anos, ao passo que a 
competitividade deve aumentar para 79% deles, segundo levantamento feito pela FGV com 529 executivos de varejo em todo o país.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APESAR DE PANDEMIA, ABERTURA DE EMPRESAS CRESCE 0,5% ATÉ AGOSTO, PARA 2,152 MILHÕES
Apesar da pandemia, o número de empresas abertas nos oito primeiros meses do ano registrou alta de 0,5% em relação ao mesmo período do 
ano passado e chegou a 2,152 milhões, segundo dados do Ministério da Economia.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

89% DA POPULAÇÃO FLUMINENSE AVALIAM QUE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS ESTÃO AUMENTANDO
Os consumidores vêm sentindo o peso no bolso na hora de fazerem as suas compras. Segundo pesquisa realizada com 502 consumidores do 
Estado do Rio pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 89% das pessoas acreditam que os preços dos bens e serviços por eles 
consumidos estão aumentando. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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