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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

CAIXA PAGA AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA 3,8 MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS NASCIDOS EM MAIO
Cerca de 3,8 milhões de pessoas nascidas em maio recebem neste domingo (11) mais uma parcela do auxílio emergencial. O crédito será feito 
nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal a bene�ciários que fazem parte do ciclo 3 de pagamentos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CRÉDITO IMOBILIÁRIO CRESCE 44% ATÉ AGOSTO, COM JURO BAIXO E IMÓVEL BARATO
Juro baixo, imóvel barato, crédito farto e poupança em níveis recordes diante do medo do futuro causado pela pandemia criaram as condições 
perfeitas para a retomada mais forte do setor imobiliário no país. Sinal mais evidente desse movimento aparece no crédito imobiliário para 
pessoas físicas, que aumentou 44% de janeiro a agosto, chegando a R$ 51,3 bilhões, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip). Foi a maior alta desde 2015. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

COMPROU ON-LINE E QUER DESISTIR? CONHEÇA O DIREITO AO ARREPENDIMENTO
Você já se arrependeu ao comprar um produto do qual não precisava? Ou percebeu que ele não correspondia às expectativas e é diferente do que 
imaginou? O e-commerce vem ganhando força ao longo dos anos e é cada vez mais normal comprar um produto ou adquirir um serviço à 
distância, sem de fato constatar a qualidade e a necessidade do item. Mas é sempre bom saber: o consumidor on-line também tem seus direitos. 
(Fonte: Metrópoles). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL ULTRAPASSA 5,1 MI DE CASOS DE COVID-19 E REGISTRA 203 MORTES EM 24 HORAS
Desde ontem, foram registrados 203 novos óbitos por covid-19 em todo o país, totalizando 150.709 mortes pelo novo coronavírus. As 
informações são do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

‘VOU CRIAR A GUARDA FEMININA’, DIZ BENEDITA DA SILVA
A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, foi a convidada de ontem na live do O DIA, em parceria com a Fecomércio, para 
apresentar as suas propostas de governo. Logo no início, Benedita já avisou de imediato que não vai armar a Guarda Municipal. “A Guarda 
Municipal não será armada. Ela será uma guarda cidadã. Ela vai estar protegendo e respeitando os brancos, negros e indígenas. Além disso, essa 
guarda vai contar com câmeras de inteligência e, por meio de rondas, vai ajudar a tranquilizar a população. Também vou criar a Guarda Feminina 
para dar segurança às mulheres, principalmente as que trabalham de noite”, a�rmou Benedita. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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A VIDA CONTINUA DURA
Novo estudo do IFec RJ com empresários apontou que a inadimplência se manteve praticamente estável entre os meses de setembro e outubro 
deste ano. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PIX FECHA PRIMEIRA SEMANA COM 24,8 MILHÕES DE CHAVES CADASTRADAS
Apenas na primeira semana de abertura dos cadastros no Pix, 24,8 milhões de chaves foram registradas pelo Banco Central. O novo sistema de 
pagamentos e transferências será lançado no dia 16 de novembro. O número cresceu rápido. Na segunda-feira, 5 de outubro, primeiro dia de 
registros, 3,5 milhões de chaves Pix foram cadastradas, número que o Banco Central considerou um sucesso. Já no segundo dia, o número total 
pulou para 10 milhões. Na quarta-feira, 16,6 milhões e na quinta, 21,1 milhões. Cada pessoa física pode ter até cinco chaves por conta da qual 
for titular. Já uma pessoa jurídica, tem o limite de 20 chaves. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM ALTA DE 18% DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL, É HORA DE NEGOCIAR
Quem tem contrato de aluguel com vencimento em outubro precisa �car alerta. Isto porque o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), o índice 
usado para reajustar 90% dos contratos de locação, chegou a quase 18% (17,94%) nos 12 meses acumulados até setembro, de acordo com a 
Fundação Getúlio Vargas. Como exemplo, um aluguel de R$ 1.500 com contrato até setembro, passaria a R$ 1.769. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
CRISTO REDENTOR RECEBE POUCO MAIS DE 2 MIL VISITANTES NA CELEBRAÇÃO DOS 89 ANOS
O Cristo Redentor, um dos símbolos do Rio de Janeiro, recebe centenas de visitantes nessa segunda-feira (12) para comemorar os 89 anos, já na 
campanha rumo aos 90, em 2021. A companhia que administra o trem do Corcovado informou ter recebido 2,2 mil visitantes, distribuídos em 82 
viagens. O transporte de vans funcionou em esquema reduzido. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

VENDAS NO DIA DAS CRIANÇAS RECUAM 4,8%, MAS ABREM CAMINHO PARA REAÇÃO NO VAREJO
O varejo deve registrar queda de 4,8% no faturamento no Dia das Crianças deste ano, de acordo com projeção da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Apesar do recuo, os negócios apontam para recuperação lenta em relação à retração de 40% nas vendas do Dia das Mães e de 
13% no Dia dos Namorados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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