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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

CERCA DE 4,2 MILHÕES DE LARES BRASILEIROS TIVERAM O AUXÍLIO EMERGENCIAL COMO ÚNICA FONTE DE RENDA EM AGOSTO, DIZ 
ESTUDO
Cerca de 4,2 milhões de domicílios brasileiros tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal em agosto, 
segundo o G1, citando estudo divulgado nesta terça-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CLÁUDIO CASTRO SANCIONA LEI QUE CRIA SERVIÇO TEMPORÁRIO NOS BOMBEIROS DO RIO
O governador em exercício Cláudio Castro sancionou nesta segunda-feira (28) uma lei que cria o serviço militar temporário no Corpo de 
Bombeiros do estado. A medida, que será publicada no Diário O�cial desta terça-feira, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no 
início de setembro, e permite a contratação de bombeiros por até oito anos de serviço. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL PASSA DE 143 MIL MORTES POR COVID-19, DIZ BOLETIM DA IMPRENSA
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 31.990 novos casos e 849 novas mortes por Covid-19. Com isso, são 4.780.317 infectados e 143.010 óbitos, 
segundo o boletim das 20h do consórcio de veículos de imprensa desta terça-feira. A tendência de queda foi observada em 11 unidades 
federativas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CANDIDATOS À PREFEITURA DO RIO COMENTAM PEDIDO DO MP PARA IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA DE CRIVELLA
Os candidatos à Prefeitura do Rio comentaram nesta terça-feira o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) para a impugnação da candidatura 
do prefeito Marcelo Crivella. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tornou o prefeito inelegível até 2026. Como ainda cabe 
recurso, Crivella está liberado para fazer campanha pela reeleição. Todos os candidatos defenderam o cumprimento da lei e a responsabilização 
do prefeito em caso de ato ilícito. Para alguns, o julgamento de Crivella será decidido nas urnas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PÕE EM SIGILO DOCUMENTOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA
O Ministério da Economia colocou em sigilo todos os documentos que produziu para elaborar a proposta de emenda constitucional da reforma 
administrativa.  A pasta negou pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), alegando que só poderá divulgar os estudos e demais 
manifestações depois que o Congresso aprovar a PEC. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM 97 MORTES E 1.693 NOVOS CASOS DE COVID-19; HÁ OCUPAÇÃO DE 91,6% NOS LEITOS DE UTI DA REDE MUNICIPAL
O Estado do Rio registrou 97 mortes e 1.693 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados nesta 
terça-feira pelo governo estadual. Ao todo, são 18.388 vítimas e 263.699 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março. A 
ocupação nos leitos de UTI na rede municipal chegou a 91,6% — número ainda maior que o registrado nos últimos dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMPEACHMENT DE WITZEL: CINCO DEPUTADOS SÃO ESCOLHIDOS PARA TRIBUNAL MISTO APÓS VOTAÇÃO CONFUSA NA ALERJ: SAIBA 
QUEM SÃO
O último capítulo escrito no Palácio Tiradentes do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel, foi marcado pela confusão 
na contagem dos votos que de�niram os cinco deputados estaduais que irão compor o tribunal misto junto aos desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Rio. Por �m, após checagens, inclusive de imagens da TV Alerj, que houve quem comparasse ao VAR (árbitro de vídeo, do futebol), 
foram eleitos pelos 67 parlamentares presentes ou por videoconferência, Alexandre Freitas (NOVO), Chico Machado (PSD), Waldeck Carneiro 
(PT), Dani Monteiro (PSOL) e Carlos Macedo (Republicanos). Houve empate entre ele e Anderson Moraes (PSL), mas, segundo o regimento, 
Macedo foi eleito por ser mais velho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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TURISMO CELEBRA RETOMADA DO SETOR
Reabertura de hotéis, protocolos sanitários rígidos, eventos esportivos internacionais e turistas interessados em desbravar antigos e, 
principalmente, novos roteiros. O turismo do estado do Rio recupera o fôlego, depois de meses de crise provocada pela pandemia, e se reinventa 
movimentando um dos segmentos mais importantes da cidade. Para incentivar o setor, a Fecomércio RJ investe em informação e, claro, linhas 
de crédito especiais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GREAT PLACE TO WORK: CONHEÇA AS MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO RIO
Empresas de pequeno, médio e grande porte foram premiadas na noite desta terça-feira no evento anual do Great Place to Work. A festa, que 
neste ano foi virtual devido à pandemia, é resultado da pesquisa Melhores Empresas GPTW Rio de Janeiro 2020, realizada a partir de entrevistas 
com colaboradores e avaliação das práticas das empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

O BOTICÁRIO NÃO USARÁ MAIS A EXPRESSÃO ‘BLACK FRIDAY’, EM RESPEITO ‘AOS QUE SENTEM DESCONFORTO COM O TERMO’
O CEO do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, informou nesta terça-feira que a empresa não usará mais a expressão "Black Friday" em suas 
campanhas. Segundo Grynbaum, a decisão ocorre pela ausência de dados cientí�cos que comprovem que a expressão não se relaciona à questão 
da escravatura. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
  
RIO É A CIDADE COM MAIOR QUANTIDADE DE RESERVAS ENTRE ABRIL E AGOSTO DE 2020
Um levantamento da plataforma Booking.com mostra que o Rio de Janeiro foi o destino mais reservado no país no período entre 01/04 e 03/08 
de 2020 por viajantes que já haviam utilizado o site antes de março deste ano. Além do Rio, outros destinos também bastante reservados foram 
Gramado (RS), Monte Verde (MG), Curitiba (PR), Porto de Galinhas (PE) e Florianópolis (SC). Já em relação à quantidade de buscas, a cidade líder 
é Campos do Jordão (SP), seguida de Ubatuba (SP), São Paulo (SP), Guarujá (SP) e Ilhabela (SP). Neste segmento, vale ressaltar, na 6ª colocação, 
o RJ é representado por Búzios, localizada na Região dos Lagos. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

KINOPLEX REABRE SUAS SALAS DE CINEMA NO RIO NESTA QUINTA-FEIRA
Após liberação da Prefeitura e do Governo do Estado, a rede de cinema Kinoplex anunciou que irá reabrir as suas salas ao público do Rio de Janeiro 
nesta quinta-feira (01/10). A rede de cinemas, que �cou seis meses fechada, também divulgou uma série de regras de segurança para evitar a 
proliferação do Coronavírus. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
 
CAMPANHA DÁ DUAS SEMANAS DE DESCONTOS NO TURISMO FLUMINENSE
A �m de acelerar a retomada do turismo �uminense, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) e a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) promovem entre 16 e 30 de outubro o “Mais Rio por Menos”. Trata-se de 
duas semanas dedicadas a descontos para visitantes que queiram explorar o estado do Rio. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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