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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

COM AUXÍLIO MENOR E DESEMPREGO EM ALTA, VOLTA DO CRESCIMENTO EM 2021 É DÚVIDA NO BRASIL
Ana Paula de Araujo Cardoso, que vende semijoias em domicílio na cidade de Piraju, no interior de São Paulo, está preocupada como vai manter 
a família - ela, o marido e o �lho com necessidades especiais - a partir deste mês. Por causa da pandemia, ela praticamente parou de visitar os 
clientes. O marido, que trabalhava como motorista, está desempregado desde abril e não conseguiu um novo emprego. A renda se resume ao 
seguro desemprego, que termina agora, e R$ 600 do auxílio emergencial. "Dependo do auxílio, que vai para R$ 300 este mês. Fome a gente não 
passa, porque no interior um ajuda o outro. Mas a gente vai perdendo a dignidade." 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FGTS: CAIXA CONCLUI CRÉDITO DE ATÉ R$ 1.045 DO SAQUE EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES NASCIDOS EM DEZEMBRO
A Caixa Econômica Federal vai encerrar, nesta segunda-feira (dia 21), os depósitos do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, liberados pelo governo neste segundo semestre, como forma de atenuar a perda de renda dos trabalhadores com a pandemia. O banco 
vai creditar até R$ 1.045 para todos os nascidos em dezembro com contas ativas e inativas de FGTS. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL FOI USADO PRIMORDIALMENTE PARA PAGAR CONTAS, MOSTRA ESTUDO DO NUBANK
A primeira coisa que os bene�ciários do auxílio emergencial �zeram ao receber a parcela de R$ 600 foi pagar contas. E um quarto do dinheiro foi 
gasto no dia em que o recurso caiu na conta, seja por meio de saques, pagamentos transferências ou gastos no débito. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ENTENDA AS MUDANÇAS QUE A CÂMARA QUER FAZER NAS LEIS DE IMPROBIDADE E LAVAGEM DE DINHEIRO
Apesar de dar prioridade à agenda de reformas econômicas, a Câmara dos Deputados avança, aos poucos, no debate de projetos que podem 
resultar no abrandamento de penas a delitos que, diversas vezes, são cometidos por políticos, como lavagem de dinheiro e improbidade 
administrativa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DETERMINA O FIM DA GREVE DOS CORREIOS
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu determinar o �m da greve dos funcionários dos Correios e o retorno ao trabalho a partir desta 
terça-feira. O tribunal julgou nesta tarde o dissídio de greve dos trabalhadores da estatal, que estão parados desde 17 de agosto, diante das 
discussões do novo acordo coletivo. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ALERJ CONTA PRAZO DE 48 HORAS PARA LEVAR IMPEACHMENT DE WITZEL AO PLENÁRIO
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) começou a contar nesta segunda-feira o prazo de 48 horas para que entre na pauta 
do plenário o parecer da comissão especial da Casa que analisou o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Com isso, o parecer 
poderá ser votado já nesta quarta-feira. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Witzel está afastado do cargo desde o dia 28 de 
agosto. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO TEM AUMENTO NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR COVID-19 PELO 4º DIA SEGUIDO
O Estado do Rio registrou 50 mortes e 137 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados nesta 
segunda-feira pelo governo estadual. Ao todo, são 17.727 vítimas e 252.046 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março. 
Com a última atualização, há aumento pelo 4º dia seguido na média móvel de mortes, o que aponta para uma tendência de crescimento no 
contágio da doença. Na capital, a queda de leitos e o aumento no tempo de espera por vagas de UTI são fatores que já preocupam especialistas 
da área. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA OFERECE CIDADE DAS ARTES E PRÉDIOS HISTÓRICOS PARA TER CONTROLE DA LINHA AMARELA
Apesar de ter assumido a operação da Linha Amarela na quarta-feira passada e suspender a cobrança do pedágio, a prefeitura ainda discute na 
Justiça com a concessionária Lamsa uma indenização por ter encampado a via. E a conta pode ser salgada. Para ter o controle de�nitivo, o 
prefeito Marcelo Crivella ofereceu como garantia ao grupo que explora a Linha Amarela imóveis e terrenos que valem R$ 1,4 bilhão em áreas 
nobres. A lista inclui a Cidade das Artes (Barra da Tijuca), que também é a sede da Riotur, onde o empresário Rafael Alves, acusado de operar um 
esquema de propinas no município mantinha um escritório, como apontou o Ministério Público. Do pacote, constam ainda, entre outros bens, a 
casa onde morou o senador Afonso Arinos (Botafogo) e as sedes do Instituto Pereira Passos (Laranjeiras) e da Rio Urbe (Humaitá). Sem falar em 
terrenos na Barra e no Recreio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DESEMBARGADOR QUE SUSPENDEU JULGAMENTO DE CRIVELLA É ALIADO DE FLÁVIO BOLSONARO
Apesar de já ter maioria (6 a 0) para tornar Marcelo Crivella inelegível, o TRE/RJ suspendeu o julgamento do processo em que ele é julgado por 
abuso de poder político após o desembargador Vitor Marcelo Aranha ter pedido vista. Conforme revelou a revista "Crusoé” no início do mês, 
Aranha foi professor de Flávio Bolsonaro, hoje um dos maiores aliados de Crivella na campanha à reeleição. Aranha foi escolhido para a vaga no 
TRE/RJ por Bolsonaro após um dos nomes que compunham a lista tríplice ter sido impugnado pelo TSE — Aranha entrou na lista tríplice assim. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

RIO TEM O MELHOR AGOSTO EM QUATRO ANOS
A �exibilização das medidas de distanciamento social, a redução nos juros e a maior oferta de crédito imobiliário aquecem o mercado de compra 
e venda de imóveis do Rio de Janeiro mesmo em tempos de pandemia. É o que indicam pesquisas da Apsa e do Secovi Rio (Sindicato da 
Habitação). O crescimento de busca pela compra de imóveis residenciais foi de 77% entre junho e agosto, na comparação com os três primeiros 
meses do ano, de acordo com a Apsa. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ARAS DEFENDE PROIBIÇÃO DO RETORNO ÀS AULAS NA REDE PRIVADA DO RIO E ENVIA MANIFESTAÇÃO AO STF CONTRA PEDIDO DA 
PREFEITURA
O Ministério Público Federal (MPF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, uma manifestação onde posiciona-se 
contrário ao pedido da prefeitura do Rio para que a medida cautelar que proibiu o retorno das aulas presenciais na rede privada seja suspensa. 
No documento, o procurador-geral da República, Augusto Aras, argumenta aos ministros que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) está 
embasada em estudos técnicos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19 E TURISMO NO RIO: REGRAS DE SEGURANÇA SÃO DESCUMPRIDAS EM ATRAÇÕES DA CIDADE
Quinta-feira, 10h30. Uma família chega ao Trem do Corcovado e segue em direção à �la para a compra dos bilhetes. Sem respeitar as marcações, 
de dois metros de distância, todos se aglomeram ao lado de outro grupo que aguardava a vez. Na hora da tradicional foto no painel da entrada, 
as máscaras passam do rosto para as mãos, apesar dos alertas de uma funcionária. As cenas se repetem próximo à estátua do Cristo. Durante dois 
dias, O GLOBO testou as regras de ouro da Prefeitura do Rio para a reabertura de pontos turísticos da cidade e percebeu vários desrespeitos — 
apesar de os locais darem condições para que as normas sejam cumpridas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA NEGA RECURSO, E LIVRARIA CULTURA PODERÁ TER FALÊNCIA DECRETADA
O juiz Marcelo Sacramone, da 2ª Vara de Falências de São Paulo, decidiu rejeitar o pedido da Livraria Cultura para aprovar um novo plano de 
recuperação judicial, o que complica a já delicada situação da companhia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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