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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

GOVERNO DESTINA R$ 10 BILHÕES PARA MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS
O governo federal liberou R$ 10 bilhões para a concessão de empréstimos para microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno 
porte por meio do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac-Maquininhas). A medida provisória (MP) que autoriza a abertura do crédito 
extraordinário foi publicada hoje (24) no Diário O�cial da União. 
(Fonte: Isto é Dinheiro). CONFIRA AQUI!

DECISÃO SOBRE PROPOSTA DE CRIAR DUAS PARCELAS EXTRAS SEGURO-DESEMPREGO É ADIADA A PEDIDO DO GOVERNO
Depois de mais de duas horas de debates, representantes do governo no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 
pediram a retirada de pauta das propostas de pagamento de duas parcelas extras do seguro-desemprego aos trabalhadores demitidos durante 
a pandemia. (Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA AUTORIZA RETORNO PRESENCIAL NO COLÉGIO MILITAR DO RIO, QUE DEVE SEGUIR DECRETO ESTADUAL DE VOLTA ÀS AULAS
A Justiça Federal autorizou na tarde desta quarta-feira (23) a retomada das atividades presenciais no Colégio Militar do Rio de Janeiro, desde que 
seja seguido o calendário de retorno proposto pelo governo do estado.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

TRE CONFIRMA INELEGIBILIDADE DE CRIVELLA ATÉ 2026, POR UNANIMIDADE
Em apenas sete minutos, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE) con�rmou nesta quinta-feira, por unanimidade, a decisão de tornar o prefeito 
do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição, inelegível até 2026. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 
advogado do prefeito, Alberto Sampaio, informou que irá recorrer. A discussão foi suspensa na segunda-feira, quando seis dos sete membros do 
TRE já haviam se declarado favoráveis à punição. O desembargador Vitor Marcelo Aranha havia pedido vistas do processo, na sessão anterior. 
Hoje, ele seguiu o relator e votou a favor da inelegibilidade.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO ESTADO DO RIO AUTORIZA RETORNO DO PÚBLICO EM JOGOS DE FUTEBOL
O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou, na última quarta-feira (23) no Diário O�cial, um decreto que 
autoriza a presença de torcida em estádios de futebol. De acordo com o texto, somente municípios das regiões de saúde que estejam na bandeira 
amarela ou verde poderão receber torcedores. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

IBOPE: POPULARIDADE DE BOLSONARO SOBE PARA 40% EM NOVE MESES
A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro atingiu em setembro o maior índice desde o início do mandato. É o que mostra a pesquisa 
de divulgada nesta quinta-feira pelo Ibope. A taxa passou de 29% em dezembro do ano passado (menor avaliação desde janeiro de 2019) e 
chegou aos 40% neste mês. Os que consideram o governo ruim ou péssimo somam 29% dos entrevistados. Em dezembro, eram 38%. Já os que 
classi�cam o governo como regular continuam a representar cerca de um terço da população: 29%. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO CAEM 9,3% NA PRIMEIRA METADE DE SETEMBRO
Depois de dispararem nos últimos meses por causa da pandemia do novo coronavírus, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com 
carteira assinada continuam a cair. Nos 15 primeiros dias do mês, o total de pedidos recuou 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

COVID-19: RIO COMPLETA UMA SEMANA COM AUMENTO NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES E ULTRAPASSA MARCA DE 18 MIL VÍTIMAS
O Estado do Rio registrou 126 mortes e 3.100 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados nesta 
quinta-feira pelo governo estadual. Ao todo, são 18.037 vítimas e 257.985 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Com 
a última atualização, há aumento pelo 7º dia seguido na média móvel de mortes, o que aponta para uma tendência de crescimento no contágio 
da doença. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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METADE DOS COMERCIANTES VAI COMPRAR MENOS ESTE ANO PARA O NATAL, DIZ FECOMÉRCIO
O Natal de 2020 será mais modesto, segundo os empresários do setor no estado do Rio de Janeiro. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostrou que 49,7% dos comerciantes farão encomendas num volume menor do que em 2019, e 27,2% pedirão 
uma quantidade igual. Apenas 23,1% disseram que encomendarão mais produtos neste ano. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CNC APOIA A REFORMA TRIBUTÁRIA E DIVULGA ANÁLISE DA PEC 45
O grupo de trabalho criado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para analisar os projetos de reforma 
tributária em discussão no Congresso concluiu nesta semana a avaliação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 45/2019. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA: GOVERNO ESTADUAL SUSPENDE VOLTA ÀS AULAS EM 5 DE OUTUBRO
O governo do Rio de Janeiro decidiu suspender a volta às aulas, que estava marcada para próximo dia 5 de outubro, atendendo a uma 
reivindicação do deputado Flávio Sera�ni (PSOL). O presidente da Comissão de Educação passou a tarde em contato com o governador em 
exercício, Cláudio Castro (PSC), que prometeu publicar o novo decreto até o início da próxima semana. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

90% DOS PROFISSIONAIS ACREDITAM QUE O HOME OFFICE SERÁ O FUTURO DAS EMPRESAS
Desde março, boa parte dos empreendedores e funcionários têm trabalhado em casa. A quarentena imposta pelo novo coronavírus trouxe 
diversos desa�os e alguns aprendizados para quem não estava acostumado à dinâmica do home o�ce. Apesar do início tumultuado e de todas 
as di�culdades, 90% dos pro�ssionais já consideram que esse será o futuro das empresas. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL: LIESA ADIA DESFILES QUE SERIAM EM FEVEREIRO DE 2021 E ESTUDA OUTRA DATA PARA A FESTA
Uma plenária da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), responsável por organizar os des�les do Grupo Especial do 
carnaval carioca, decidiu que não haverá des�le em fevereiro de 2021 por causa da pandemia da Covid-19. A Liesa estuda a possibilidade de 
realizar des�les em outra data. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS PEDEM AO GOVERNO ALÍVIO DE IMPOSTO POR MAIS TEMPO
Dono de um bar na Zona Norte do Rio, Vagner Bezerra Duarte, de 39 anos, sente no dia a dia um drama enfrentado por muitos empresários na 
pandemia: a di�culdade para pagar impostos em tempos de movimento fraco. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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