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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: GOVERNO DIVULGA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS R$ 300 A PARTIR DE QUARTA-FEIRA PARA QUEM NÃO 
ESTÁ NO BOLSA FAMÍLIA
A Caixa Econômica Federal começará a pagar a segunda etapa do auxílio emergencial, que passa a ser de R$ 300 mensais até dezembro, para 
quem não é bene�ciário do Bolsa Família a partir dessa quarta-feira. Conforme ocorreu nos calendários anteriores, primeiro será efetuado o 
crédito em conta digital e só depois os valores serão liberados para saques e transferências para outras contas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SEM ACORDO, GOVERNO SÓ DEVE ENVIAR REFORMA TRIBUTÁRIA DEPOIS DAS ELEIÇÕES
Sem acordo com os líderes dos partidos para aprovar a reforma tributária no Congresso, o governo só deverá encaminhar ao Legislativo a próxima 
fase da sua proposta depois das eleições municipais, no �m de novembro. A projeção é de um auxiliar do governo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

METADE DAS LEIS SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS APROVADAS NA ALERJ É POUCO EFETIVA E NÃO CRIA OBRIGAÇÕES
O discurso do governador afastado Wilson Witzel na sessão que aprovou seu impeachment por 69 votos a zero, na última quarta-feira, foi 
marcado por ataques aos deputados estaduais. Uma das acusações mirou a aprovação de 189 leis pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), 
bandeira levantada por deputados de todas as cores partidárias para destacar a produtividade na pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESTADO DO RIO MUDA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA BIJUTERIAS, RELÓGIOS, JOIAS E OURO
O Estado do Rio de Janeiro decidiu limitar os incentivos �scais para o setor de joalheria e ourivesaria para não desrespeitar as regras impostas 
pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). As novas diretrizes estão na Lei 9.024/20, que foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio 
Castro, e publicada pelo Diário o�cial do Estado, nesta segunda-feira (28). A medida determina que o regime tributário diferenciado valerá até 
dezembro de 2032. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EM NOVA DERROTA JURÍDICA DE CRIVELLA, TRE-RJ ARQUIVA PEDIDO DE SUSPEIÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR ELEITORAL
Em mais uma derrota nos tribunais, nesta segunda-feira, o prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos) viu o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RJ) arquivar um pedido de suspeição contra o desembargador eleitoral Gustavo Alves Teixeira, um dos sete membros da Corte que havia 
condenado Crivella a oito anos de inelegibilidade. Esta foi a primeira cartada jurídica lançada pela defesa de Crivella, que pretende ainda recorrer 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender a condenação e garantir que o prefeito possa concorrer à reeleição este ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

USO DE PRECATÓRIOS E DO FUNDEB PARA FINANCIAR RENDA CIDADÃ GERA ‘SOLUÇÕES PÉSSIMAS’, DIZ FELIPE SALTO
O plano de usar recursos de precatórios e do Fundeb para �nanciar o programa Renda Cidadã divulgado nesta segunda-feira não foi bem 
recebido. No mercado �nanceiro, até o termo "pedalada" foi usado, em alusão às manobras �scais do governo petista. Já os especialistas em 
contas públicas criticaram bancar um programa social com recursos de pagamento de dívidas já reconhecidas.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: NITERÓI PRORROGA MEDIDAS DE CIRCULAÇÃO E SE APROXIMA DO AMARELO 1
As medidas restritivas de circulação em Niterói serão prorrogadas até o dia 30 de novembro. Durante live realizada em rede social, na noite desta 
segunda-feira, o prefeito Rodrigo Neves anunciou que táxis e carros de aplicativos de outras cidades continuam proibidos de circular e que a 
Guarda Municipal vai continuar atuando nos acessos ao município fazendo medição de temperatura. Entre os informes, ele destacou que a 
cidade atingiu, hoje, o menor índice do indicador síntese que orienta a �exibilização de atividades desde que foi implantado o plano de transição 
para o novo normal, em maio, alcançando a marca de 5.38 pontos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRESIDENTE DO TJ DIZ QUE JULGAMENTO DO IMPEACHMENT DE WITZEL DEVE DURAR 120 DIAS E DETALHA PRÓXIMOS PASSOS
Os cinco desembargadores sorteados, no início da tarde desta segunda-feira, para integrarem o tribunal especial misto de julgamento do 
impeachment do governador afastado Wilson Witzel, são magistrados de carreira e atuam em Câmaras Cíveis. Integram ainda a comissão mista: 
o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio de Mello Tavares, e os cinco deputados estaduais que serão escolhidos nesta 
terça-feira na Assembleia Legislativa do Rio. Pelos cálculos do presidente do TJ, o julgamento deverá durar 120 dias — terminando antes do �m 
do afastamento de 180 dias aprovado por parlamentares no Palácio Tiradentes.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEM PEDÁGIO, PREFEITURA TERÁ QUE GASTAR MAIS DE R$100 MILHÕES POR ANO PARA MANTER A LINHA AMARELA
Duas semanas dias depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizar a encampação da Linha Amarela, o destino da via expressa parece 
incerto. Apesar de o tribunal ter passado os 25 quilômetros entre a Ilha do Fundão e a Barra da Tijuca para a prefeitura, o município não assumiu 
até agora a manutenção da rodovia, um custo que gira entorno de R$ 100 milhões por ano. Mesmo com o �m da cobrança do pedágio, a 
concessionária Lamsa tem mantido os serviços de reboque, troca de lâmpadas, limpeza, entre outros, na esperança de reverter a decisão judicial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘SERÁ TRANQUILAMENTE PROCESSADO’, DIZ CLÁUDIO CASTRO SOBRE DELAÇÃO DE EDMAR SANTOS
Após uma missa na Paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste domingo, o governador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro, falou ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, sobre a declaração do ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos. Em delação à Justiça, 
Edmar disse que Castro participava de desvios, conforme o GLOBO publicou no último sábado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CAPACITAÇÃO PARA O VAREJO
Senac RJ e Sebrae Rio lançam o programa Voa Varejo, para capacitar pequenas empresas do setor. O webinar de estreia será hoje, às 17h, e 
reunirá especialistas em áreas como branding e crédito. Inscrições pelo site do Sebrae Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DECOLAR TEM DEZ DIAS PARA APRESENTAR PLANO PARA MELHORAR ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
A Decolar tem dez dias para apresentar um plano de melhoria no atendimento aos consumidores à Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A empresa foi noti�cada pela secretaria diante do aumento de reclamações que 
apontam falhas na prestação do serviços, especialmente, diz a Senacon, em relação ao serviço de atendimento ao cliente (SAC),  o direito à 
assistência e à informação quanto a remarcação, reembolso e cancelamento de reservas, sejam de passagens aéreas, hotéis ou pacotes turísticos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRABALHAR FORA DE CASA TEM UM CUSTO – E O HOME OFFICE PODE GERAR ECONOMIA DE 7% NAS DESPESAS
O home o�ce tem sido elogiado por seus ganhos de produtividade e por permitir mais tempo de convivência com a família. Mas a experiência 
provocada pela pandemia do coronavírus jogou luz sobre um outro custo associado ao trabalho que não tem a ver com o tempo — e que pode 
ajudar a explicar porque muita gente está gostando de trabalhar de casa. Não é barato manter o guarda-roupa atualizado, comer fora todo dia e 
se locomover para o trabalho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

POLÍCIA CIVIL FAZ OPERAÇÃO CONTRA SERVIDORES DO IPEM POR EXTORSÃO A COMERCIANTES NA BAIXADA
A Polícia Civil faz na manhã desta segunda-feira uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão nas casas de oito ex-servidores do 
Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), acusados de montarem uma organização criminosa para extorquir dinheiro de empresários da Baixada 
Fluminense. Os funcionários públicos se passavam por policiais civis para cobrar propina de comerciantes, muitos deles estrangeiros. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SUPERMERCADOS PASSAM A ACEITAR NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO DIGITAIS; CONFIRA DESCONTOS E VANTAGENS
De olho no aumento da população recém-bancarizada do país e nos recursos do auxílio emergencial, redes de supermercados do Rio se 
apressaram em implementar meios de pagamento digitais. Segundo os especialistas, os estabelecimentos viram na pandemia uma 
oportunidade de expandir suas operações, a partir da liberação de benefícios a trabalhadores informais e da abertura de milhões de contas 
poupanças sociais digitais pela Caixa Econômica Federal. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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