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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: 85% DOS RECURSOS DO GOVERNO JÁ FORAM EMPRESTADOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) já emprestou cerca de 85% dos recursos disponíveis 
para micro e pequenas empresas, o que representa R$ 12 bilhões em apenas 20 dias. As informações são do repórter Lucas Herrero, da Rádio 
Bandeirantes. 
(Fonte: Band). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SUPREMO CONSIDERA CONSTITUCIONAL CONTRIBUIÇÃO PARA SEBRAE, APEX E ABDI
Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional a cobrança de 0,6% sobre a folha de salário das empresas para 
o custeio do Sebrae, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

RIO DE JANEIRO: CONSUMIDOR QUE SE ARREPENDER DE COMPRA EM LOJAS DE ROUPA PODE TER DINHEIRO DEVOLVIDO, PREVÊ 
PROJETO DE LEI
A pandemia de Covid-19 mudou a rotina de todos, e ações antes tão comuns tiveram que ser repensadas. O impacto chegou ao comércio, e não 
só no que diz respeito a faturamento, mas em como receber e atender o cliente. Nas lojas de vestiário não é mais permitido acessar os provadores 
para experimentar as peças antes da compra. A atual restrição inspirou um projeto de lei aprovado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em que os estabelecimentos desse segmento devem adotar o direito do arrependimento, que consiste na 
devolução do valor pago caso o produto seja devolvido num prazo de sete dias, e sem que seja necessário apresentar um motivo. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RENDA CIDADÃ SERÁ O NOVO NOME DO BOLSA FAMÍLIA
O novo programa social do presidente Jair Bolsonaro deverá se chamar Renda Cidadã, segundo o relator da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) do chamado Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB-AC). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

TRABALHADORES EMPREGADOS TÊM DIFICULDADE PARA RECOMPOR RENDA DO TRABALHO
Quase seis meses após o agravamento da crise sanitária da covid-19 no Brasil, os trabalhadores que permaneciam empregados ainda 
enfrentavam di�culdades para recompor a renda do trabalho perdida na pandemia, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

ELEIÇÕES 2020: CONHEÇA AS PRINCIPAIS DATAS DO CALENDÁRIO ELEITORAL
Em razão da pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais deste ano mudaram de data. O primeiro turno vai acontecer no dia 15 de 
novembro, e o segundo, no dia 29 do mesmo mês. Quase todo o calendário eleitoral também foi modi�cado, como por exemplo o prazo para 
registro de candidaturas, que vai até o dia 26 de setembro. Saiba outras datas importantes do calendário de 2020. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM AUMENTO NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR CORONAVÍRUS PELO SEXTO DIA SEGUIDO
O Rio registrou, nas últimas 24 horas, mais 113 mortes e 1.129 novos casos de Covid-19, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira 
pela Secretaria Estadual de Saúde. No total, já são 17.911 vítimas e 254.885 infectados pelo coronavírus desde março, quando a pandemia 
começou por aqui. É o sexto dia seguido em que a média móvel de mortes aumenta no estado, e a tendência atual é de alta no número de óbitos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMPEACHMENT DE WITZEL: ALERJ APROVA NOVO AFASTAMENTO POR 69 A 0 E GOVERNADOR SERÁ JULGADO POR TRIBUNAL MISTO
Pela primeira vez na História do Estado do Rio de Janeiro, o processo de impeachment contra um governador chegou ao �m na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). Os deputados estaduais decidiram por unanimidade, 69 votos a favor e nenhum contra, que o governador afastado 
Wilson Witzel será julgado pelo tribunal misto, formado por cinco parlamentares e cinco magistrados do Tribunal de Justiça do Rio. Witzel já está 
afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde o dia 28 de agosto, e, assim que a comissão mista for formada e noti�cada, deverá 
ser afastado por mais 180 dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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EMPRESÁRIOS DO RIO ESTÃO PREVENDO UM NATAL MAIS MODESTO
Pesquisa do Instituto Fecomércio RJ revela, em relação ao ano passado, que um em cada dois lojistas (49,7% para ser exato) farão um volume 
menor de encomendas à indústria. Já 27,2% disseram que pedirão quantidade igual, enquanto 23,1% são otimistas e vão reforçar ainda mais o 
estoque. A sondagem também apurou que 90,3% dos gestores a�rmam que houve aumento no preço por parte dos fornecedores. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

O NATAL NO RIO SERÁ CERCADO DE INCERTEZAS
O Natal é símbolo de paz, congraçamento da família e pensamentos bons. Isto não signi�ca que devamos esquecer que o deste ano será o mais 
incerto do século. A pandemia tirou o planeta dos eixos e trouxe insegurança para os lares: desemprego, aumento da pobreza, falta de dinheiro 
no bolso e nenhuma perspectiva de curto prazo. Sondagem do Instituto Fecomércio RJ (IFec RJ) sobre encomendas para o Natal perguntou aos 
empresários do estado se eles pretendiam fazer pedidos para a data neste ano: 35,8% dos gestores a�rmaram que sim, e 64,2% disseram que 
não pretendem. Este dado revela uma queda de quase 16 pontos percentuais em relação aos que pretendiam realizar a encomenda em 2019. O 
levantamento contou com a participação de 411 proprietários de estabelecimentos no estado do Rio.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

NÚMERO DE DESEMPREGADOS TEM ALTA DE 36% EM QUATRO MESES DE PANDEMIA, DIZ IBGE
Dados divulgados nesta quarta-feira (23/09) pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) apontam que em quatro meses de 
pandemia, o número de desempregados no estado do Rio de Janeiro teve alta de 36%, percentual acima da média nacional, que foi de um 
aumento de 27,6%. De acordo com o levantamento, o Rio de Janeiro encerrou o mês de agosto com cerca de 1,1 milhão de desempregados, 305 
mil a mais que o registrado em maio, quando o total era de cerca de 840 mil pessoas. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

LOJAS PERNAMBUCANAS INAUGURA FILIAL NO SHOPPING NOVA AMÉRICA
As Lojas Pernambucanas anunciou a abertura de mais uma unidade na cidade do Rio de Janeiro. No próximo sábado (26/09), a marca inaugura 
sua mais nova �lial no Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte da cidade. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

FIQUE ATENTO: TRIBUTOS DO SIMPLES NACIONAL DE MARÇO, ABRIL E MAIO SERÃO COBRADOS A PARTIR DE OUTUBRO
Os donos de pequenos negócios precisam �car atentos ao calendário. Aqueles que optaram por prorrogar os pagamentos dos tributos federais 
do Simples Nacional relativos aos meses de março, abril e maio, terão de cumprir esse compromisso a partir de outubro. Após seis meses de 
prorrogação dos vencimentos, devido à pandemia do coronavírus (Covid -19), não há sinalização por parte do governo de um novo adiamento. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL: RIOTUR PODE INTERCEDER A FAVOR DE DESFILES NA SAPUCAÍ; ENTENDA
Vinte e quatro horas antes da reunião da Liesa na qual será selado o destino dos des�les do carnaval de 2021 (por causa da pandemia, eles 
podem ser adiados ou cancelados), dois grupos de estudiosos do samba protocolaram um pedido na Riotur. No documento há uma série de 
sugestões de como realizar a festa na data original, em fevereiro, e a ideia é que sejam postas em prática somente aquelas que forem aprovadas 
pela Fiocruz. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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