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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

BANCO DIGITAL PARA JOVENS DE 12 A 18 ANOS JÁ TEM 120 MIL CORRENTISTAS
A �ntech Trampolin nasceu incubada na PUC-Rio em 2018, quando seus fundadores comercializavam criptomoedas numa software house na 
Barra. Com o tempo, porém, eles constataram que seu principal público, os jovens de 12 a 18 anos, estava mais interessado em ter sua própria 
carteira digital, e no �m do ano passado criaram o Neagle Bank. Mas foi em agosto último, com o lançamento o�cial do aplicativo do banco, que 
o negócio ganhou nova proporção: com mais de 120 mil usuários, ele já está entre os softwares de �nanças mais baixados na Play Store e na 
Apple Store no Brasil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CNJ CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ADEQUAR JUDICIÁRIO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
O Conselho Nacional de Justiça publicou nesta sexta-feira (16/10) a Portaria nº 212, que veio ao mundo para designar os membros do grupo de 
trabalho que vai elaborar estudos e propostas para adequar os tribunais brasileiros à Lei Geral de Proteção de Dados — que entrou em vigência 
há cerca de um mês —, conforme a Recomendação CNJ nº 73/2020. 
(Fonte: CONJUR). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COMBATE AO MERCADO ILEGAL
O Sistema Fecomércio RJ e a Secretaria de Estado da Polícia Militar acabam de lançar a Campanha de Combate ao Mercado Ilegal, que busca a 
conscientização da população sobre as consequências e riscos de estimular e �nanciar o mercado ilegal. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

UNIDOS PELO RIO. UMA VISÃO CATASTRÓFICA
A Fecomércio, a Firjan e a Associação Comercial se reuniram ontem com o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, e pediram ao 
senador Flavio Bolsonaro que interceda junto ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente Jair Bolsonaro, para que não seja aprovada 
pelo Supremo Tribunal Federal a partilha de royalties. Se ela for aprovada, uma crise �nanceira atingirá o Rio e com certeza irá trazer o caos ao 
segundo maior PIB do Brasil. Não seria bom para ninguém. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COM CRESCIMENTO CHINÊS, BRASIL PODE ELEVAR EXPORTAÇÕES E ATRAIR INVESTIMENTOS, DIZ ESPECIALISTA EM CHINA
De janeiro a setembro deste ano, na comparação com igual período de 2019, as exportações brasileiras para a China aumentaram em 8,3%. Um 
dos motores da retomada da economia global, o gigante asiático cresceu 4,9% no terceiro trimestre deste ano e deve ser uma das poucas nações 
a terminar o ano com números positivos, destacam analistas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL REGISTRA 341 NOVAS MORTES POR COVID EM 24H E SOMA 154.226 ÓBITOS
O país registrou 341 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 154.226 óbitos pela doença desde o início da pandemia. As 
informações são do consórcio de veículos do qual o UOL faz parte. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

MARTHA ROCHA DEFENDE CRIAÇÃO DE UM GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA PARA ENFRENTAR AS MILÍCIAS
A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, foi a convidada desta segunda-feira na série de lives que O DIA está promovendo em 
parceria com a Fecomércio. Durante o encontro comandado pela coordenadora do Núcleo de Jornalismo Investigativo, Bruna Fantti, e também 
pela repórter Aline Cavalcante, a candidata apresentou as suas principais propostas, caso seja eleita. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BRASIL E EUA ASSINAM ACORDO COMERCIAL, MAS AMERICANOS BUSCAM MANTER CHINA FORA DO LEILÃO DE 5G
Após um ano de negociações e a duas semanas das eleições americanas, Brasil e Estados Unidos assinaram ontem três acordos para melhorar o 
intercâmbio bilateral de bens e serviços: facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e anticorrupção. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

UM TERÇO DAS EMPRESAS DO RIO PRETENDE CONTRATAR FUNCIONÁRIOS EXTRAS PARA O NATAL
Mesmo com a pandemia, um terço das empresas no estado do Rio ainda pretende contratar trabalhadores “extra-Natal”. É o que mostra uma 
pesquisa do Instituto Fecomércio do Rio. Entre os empresários consultados, 30,6% a�rmam que pretendem abrir vagas — em 2019, a intenção 
de contratação era de 31%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REDES DE VAREJO, COMO RIACHUELO E RENNER, APOSTAM NA EXPANSÃO DAS LOJAS FÍSICAS NA RETOMADA
A pandemia fez o faturamento do varejo digital dar um salto em 2020. Fim da linha para o varejo físico? A resposta é não. Varejistas já se 
preparam para a retomada investindo em novas lojas. A Riachuelo deu início à expansão das redes de unidades da Carter’s, marca infantil, e Casa 
Riachuelo, voltada para casa e decoração. Já prevê 40 inaugurações desse par de novos negócios em 2021. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
DIAS FERREIRA: ESSA RUA ESTÁ DIFERENTE
O ritual já completou dois meses. Por volta das 10 da noite, o empresário do ramo de lavanderias Bruno Saba, 26 anos, coloca no porta-malas de 
seu Honda Fit umas garrafas de gin, suco de frutas, saco de gelo, caixa de som e dirige da Rua Uruguai, na Tijuca, para a Dias Ferreira, no Leblon.
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

PARA FUGIR DE ALUGUEL ALTO OU QUEDA NO MOVIMENTO, RESTAURANTES, BARES, BOATES E LOCADORAS TROCAM DE CEP
O bar da esquina fechou, a sapataria sucumbiu à crise, a lojinha de lembrancinhas que salvava o presente de última hora deixou de existir... A 
pandemia do novo coronavírus mudou o mapa do comércio da cidade. Mas, muitas vezes, o carioca tem levado sustos à toa: aquele lugar que 
fazia parte da memória afetiva pode ter sobrevivido e sido obrigado apenas a mudar de endereço. É o caso, por exemplo, da locadora Cavídeo, no 
Humaitá, que, depois de 23 anos na Cobal, ocupa, desde quinta-feira, um espaço nas Casas Casadas, em Laranjeiras. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TURISMO INTERNO CRESCE E SE FORTALECE DURANTE A PANDEMIA
Mesmo com a �exibilização do isolamento social avançando cada vez mais em diversos estados do país, muita gente ainda tem uma certa 
preocupação em fazer viagens longas e encarar um ambiente tão movimentado como um aeroporto. Esse receio coletivo tem feito com que o 
turismo interno, aquele que é realizado dentro do próprio estado de moradia, cresça e se fortaleça nesse período de pandemia da covid-19. 
(Fonte: O Fluminense). CONFIRA AQUI!
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