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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

BUSCA DE CONSUMIDOR POR CRÉDITO SOBE PELA PRIMEIRA VEZ EM SEIS MESES, DIZ SERASA
O Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian mostra que houve uma alta de 0,7% na procura por crédito em agosto 
de 2020 frente ao mesmo mês do ano passado. Este foi o primeiro avanço interanual na demanda por crédito após seis quedas seguidas. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CONFIRA O QUE MUDA COM A NOVA PROPOSTA DE COMBATE ÀS FAKE NEWS DEBATIDA NA CÂMARA
Nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o texto substitutivo entregue pelo deputado federal Orlando Silva 
(PCdoB-SP) para o projeto de lei das Fake News altera, por sugestão de uma comissão especial da Casa, pontos relevantes da proposta aprovada 
em julho pelo Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CHUVA NO RIO: O DRAMA DE QUEM TEVE QUE ENFRENTAR RUAS ALAGADAS PARA VOLTAR PARA CASA
Na esquina das ruas Tonelero e Siqueira Campos, em Copacabana, pelo menos 10 bueiros na região �caram entupidos na manhã desta terça-feira 
por causa das chuvas. A água chegou até o nível de lojas e prédios nas calçadas. Uma das pessoas que passaram sufoco foi a aposentada Marilene 
Mattos de Lima, de 60 anos. Sem se importar com um risco que correria, ela decidiu encarar as ruas alagadas e caminhou com água até a altura 
dos joelhos. Foi assim também no Jardim Botânico e em diversos outros pontos da cidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘GUARDIÕES DO CRIVELLA’: INSTALAÇÃO DE CPI TEM BATE-BOCA ENTRE VEREADORES E TERMINA SEM DEFINIÇÃO
A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores do Rio que vai investigar o caso dos "Guardiões do 
Crivella" foi marcada por confusão entre vereadores na manhã desta terça-feira (22). O grupo formado por cinco vereadores iria escolher o 
presidente e relator dos trabalhos, mas uma polêmica entre governistas e oposição terminou em bate-boca. Os três vereadores da base do 
prefeito Marcelo Crivella se retiraram da sessão, e a instalação da CPI foi cancelada. Ainda não há nova data para a reunião.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CHOVEU MAIS EM UM DIA DO QUE O ESPERADO NO MÊS INTEIRO; PREVISÃO É DE NOVOS REGISTROS ATÉ QUINTA-FEIRA
As últimas horas do inverno e as primeiras da primavera mudaram o cenário do Rio. Temperaturas mais baixas e fortes chuvas �zeram sirenes 
soar e causaram alagamentos e interdições em diferentes bairros. A nova estação tende a ser chuvosa nos próximos meses, segundo o 
Climatempo. O que deve variar, no entanto, é a regularidade e o acumulado. Nesta terça-feira, segundo o Centro de Operações, as estações de 
medição registraram mais chuva no dia do que o esperado para todo o mês. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL FECHARÁ 2020 COM DÉFICIT FISCAL DE R$ 861 BI, PREVÊ MINISTÉRIO DA ECONOMIA
O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira as previsões atualizadas para as contas públicas neste ano. Segundo a pasta, o país deve 
fechar o ano com dé�cit de R$ 861 bilhões. Os dados constam do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Em julho, na última 
divulgação, a projeção era de que o rombo �casse em R$ 787,5 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVO PRESIDENTE DO BB QUER ATENDER BRASILEIROS NO EXTERIOR E DEFENDE INVESTIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL
O novo presidente do Banco do Brasil (BB), André Brandão, disse em entrevista aos funcionários da instituição, em circulação interna, que o 
banco faz de tudo e precisa aprender a ter uma gestão mais estratégica, focar em algumas áreas em detrimento das demais. Ele não deu detalhes 
sobre quais áreas o BB deve reduzir a sua participação, disse que tem uma opinião pessoal e que ainda pretende discutir essa questão com os 
vice-presidentes. Na entrevista a qual o Globo teve acesso, ele a�rmou que pretende ampliar a atuação do BB no exterior para atender brasileiros 
que estão fora do país, de olho no espaço deixado por concorrentes estrangeiros. Sobre a privatização do BB, lembrou que o presidente Jair 
Bolsonaro já deu declarações de que isso não está em pauta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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EM NITERÓI, PELO MENOS QUATRO ESCOLAS PARTICULARES JÁ RETOMARAM AULAS PRESENCIAIS
Autorizadas a retomar as aulas presenciais de alunos do Ensino Médio desde esta segunda-feira, pelo menos três escolas de Niterói voltaram a 
receber alunos nesta terça. Na segunda-feira, ao menos uma unidade reabriu, mas com poucos alunos. Outras escolas ainda não têm previsão 
para voltar a receber estudantes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LIVRARIA CULTURA DIZ QUE MIGRAR NEGÓCIO PARA E-COMMERCE ‘NÃO É UMA OPÇÃO’
O escritório de advocacia que representa a Livraria Cultura em seu processo de recuperação judicial divulgou na noite desta terça-feira um 
comunicado em que questiona decisão do juiz Marcelo Sacramone, da 2ª Vara de Falências de São Paulo. O magistrado rejeitou o pedido da 
companhia de aprovar um aditamento em seu plano de recuperação, e deu cinco dias para que a empresa prove que tem cumprido suas 
obrigações, sob pena de ter a falência decretada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MUNDIAL TENTA DRIBLAR ALTA DE PREÇOS EM MÊS DE ANIVERSÁRIO E VAI DAR DESCONTO DE ATÉ 30%
A alta dos preços de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão e leite, em plena pandemia, levou a rede de supermercados Mundial a mudar 
a estratégia de sua campanha de aniversário, em outubro. A �m de evitar reajustes desses itens, a empresa está negociando volumes maiores 
com os fornecedores, além de margens menores com a indústria, explicou o diretor comercial da rede, Sérgio Leite. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VENDAS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA CRESCEM 13,4% EM AGOSTO E INDICAM RETOMADA DA ECONOMIA
O volume de vendas com emissão de nota �scal eletrônica registrou alta de 13,4% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
segundo dados da Receita Federal obtidos pelo GLOBO. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
CINEMAS DO RIO REABRIRÃO NO DIA 1º DE OUTUBRO
Os cinemas da cidade do Rio de Janeiro vão reabrir a partir do dia 1º de outubro. A decisão foi tomada em uma reunião virtual realizada na 
segunda-feira, 21, com representantes da prefeitura e da Vigilância Sanitária, o presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras de Cinema do 
Município do Rio de Janeiro, Roberto Darze, e o presidente do Sindicato do Estado do Rio de Janeiro, Gilberto Leal. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

APÓS 133 ANOS, COLÉGIO BENNETT, NO FLAMENGO, DECIDE ENCERRAR AS ATIVIDADES
Fundado por missionárias metodistas americanas em 12 de outubro de 1887, o Colégio Bennett anunciou que vai encerrar as atividades no �m 
deste ano. Em comunicado enviado aos pais e funcionários, a escola alegou motivos �nanceiros para o fechamento e explicou que outra rede de 
ensino vai funcionar na mansão centenária, localizada no Flamengo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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