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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

REFORMA TRIBUTÁRIA E RENDA CIDADÃ SÃO ‘VALIDADAS’ POR BOLSONARO E CHEGAM AO CONGRESSO
Os projetos da reforma tributária e do Renda Cidadã, novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, já foram validados pelo presidente 
Jair Bolsonaro e serão apresentados aos líderes do Congresso nesta segunda, antes de serem divulgados ao público. A informação é do líder do 
governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRABALHADORES INFORMAIS QUE ESTAVAM À ESPERA DO BENEFÍCIO CONTAM AO EXTRA COMO ESTÃO AGORA
Desde abril, quando o EXTRA publicou uma reportagem com trabalhadores informais à espera do auxílio emergencial, mais de 67 milhões de 
brasileiros receberam ao todo mais de R$ 204 bilhões do governo federal. Um alívio para muitos que não conseguiram nenhuma outra fonte de 
renda no período devido à crise do novo coronavírus. O EXTRA conversou novamente com os entrevistados para saber como eles se viraram neste 
período e quais são suas perspectivas para o futuro. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

COMO A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PODE LIMITAR O ACESSO E O COMPARTILHAMENTO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
O pagamento será via cartão de crédito, mesmo assim, a atendente pede informações como CPF, e-mail, celular, endereço. Na farmácia, a mesma 
coisa, o cadastro do CPF virou rotina e é condição para obter descontos. E para baixar o aplicativo, é preciso permitir o rastreio da sua localização. 
Mas a�nal, as empresas precisam de todos esses dados para prestar o serviço? Como usam essas informações? Com quem compartilham? 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PROJETO-PILOTO PERMITIRÁ ABRIR EMPRESA EM MENOS DE UM DIA NO RIO E EM SÃO PAULO
Até o início do ano que vem, será possível abrir empresas no Rio e em São Paulo em menos de um dia e por meio de apenas um procedimento. 
Essa é a meta do governo, disse em entrevista ao GLOBO André Santa Cruz, diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração (Drei), órgão ligado ao Ministério da Economia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL TEM 732 NOVAS MORTES POR CORONAVÍRUS; TOTAL É DE 141.441, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA
O Brasil registrou 25.536 novos casos e 732 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim do consórcio de veículos de 
imprensa, divulgado às 20h. O país já noti�cou 4.718.115 ocorrências e 141.441 óbitos pela pandemia. A média móvel de óbitos por dia é de 697.  
A variação em relação a duas semanas é de -2%. Qualquer valor entre -15% e 15% indica estabilização. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APÓS TRE ALERTAR SOBRE MEDIDAS CONTRA COVID-19, CANDIDATOS A PREFEITO DO RIO CANCELAM E ADAPTAM AGENDAS DE RUA
No primeiro dia de campanha, parte dos candidatos a prefeito do Rio optou por evitar o contato com apoiadores nas ruas da cidade, após o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) alertar que devem seguir normas sanitárias contra a pandemia de Covid-19 ao longo da eleição. Entre as 
candidaturas, houve quem cancelou agendas que já haviam sido divulgadas e quem restringiu o acesso ao evento como medida para evitar 
aglomerações, mas a principal saída dos candidatos foi recorrer a lives nas redes sociais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES E LÍDER DO GOVERNO ACENAM COM NOVO IMPOSTO PARA BANCAR AMPLA DESONERAÇÃO DA FOLHA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com sua equipe e com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), 
para alinhar os últimos detalhes da proposta de reforma tributária. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: RIO COMPLETA DEZ DIAS COM AUMENTO NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES
O Estado do Rio registrou 31 mortes e 2.190 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados neste domingo 
pelo governo estadual. Ao todo, são 18.278 vítimas e 261.860 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Com a última 
atualização, há aumento pelo décimo 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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SETOR DE TURISMO SE PREPARA PARA AS FÉRIAS COM PROMOÇÕES, APOSTA EM DESTINOS PRÓXIMOS E REFORÇO NA SEGURANÇA
O setor de turismo está recorrendo a estratégias promocionais para elevar o faturamento à medida que as economias reabrem aos poucos nos 
locais onde há estabilização de casos da Covid-19. São esquemas como parcelamento de pacotes em 13 prestações, carência de 60 dias para 
começar a pagar, câmbio congelado na compra de passagens aéreas, seguro-saúde de graça em resorts e aluguel mensal de carros para viajar no 
�m de semana. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMPOSTOS DESIGUAIS: PESO DE TRIBUTOS EM PRODUTOS E SERVIÇOS É MAIOR NO ORÇAMENTO DOS MAIS POBRES
Ao concentrar a maior parte da arrecadação, mais de 40%, em produtos e serviços, que incide igualmente numa sociedade profundamente 
desigual, o sistema tributário brasileiro piora a distribuição de renda. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS PERDEM 11 MIL LOJAS DE ABRIL A AGOSTO
Os shoppings do país enfrentam dois principais desa�os após a reabertura: recuperar o faturamento, ainda 27,4% abaixo do registrado antes da 
pandemia, e conter a saída de varejistas. Entre abril e agosto, 11 mil lojas fecharam as portas no setor, o que representa 10,4% do total, o dobro 
do percentual anterior à Covid-19, segundo dados da Abrasce, que representa os shoppings. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESCOLAS PARTICULARES OFERECEM BOLSAS DE ESTUDOS DE ATÉ 100% PARA 2021
Diversas escolas particulares no Rio de Janeiro já começaram a anunciar seus processos seletivos para conceder bolsas de estudo em 2021. É uma 
oportunidade para muitas famílias garantirem um ensino de qualidade aos �lhos, mesmo em meio à crise econômica. De acordo com um estudo 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), o primeiro trimestre da pandemia, declarada o�cialmente em 11 de março, provocou uma perda média de 
20,1% na renda dos brasileiros. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

https://extra.globo.com/noticias/economia/escolas-particulares-oferecem-bolsas-de-estudos-de-ate-100-para-2021-rv1-1-24656703.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/trabalhadores-informais-que-estavam-espera-do-beneficio-contam-ao-extra-como-estao-agora-24661549.html
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-001.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-002.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-003.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-004.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-005.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-006.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-007.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-008.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-009.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/28-010.jpg

