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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: CERCA DE 15 MILHÕES DE PESSOAS NÃO RECEBERÃO TODAS AS 9 PARCELAS. VEJA COMO FICA CADA CASO
A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$ 300 ou R$ 600, que serão pagas até 
dezembro. Quem começou a receber o benefício em abril receberá quatro parcelas. Mas, alguns receberão menos ou não receberão. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936: GOVERNO VAI PRORROGAR REDUÇÃO DE JORNADA E SUSPENSÃO DE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO
O governo vai autorizar mais uma prorrogação do programa de suspensão de contratos e redução de jornada e salário criado pela medida 
provisória (MP) 936. A informação foi dada pelo ministro Paulo Guedes (Economia) nesta quarta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEM ACORDO, CONGRESSO CANCELA SESSÃO QUE ANALISARIA VETO À DESONERAÇÃO DA FOLHA
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu cancelar a sessão conjunta que analisaria vetos 
presidenciais nesta quarta-feira. O motivo foi o impasse em torno da prorrogação da desoneração da folha, aprovada pelo Legislativo e vetada 
pelo presidente Jair Bolsonaro em julho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESTADO PREVÊ DÉFICIT DE R$ 20 BILHÕES EM 2021
O governo do estado prevê um dé�cit de R$ 20 bilhões nas contas no ano de 2021. O projeto da Lei Orçamentária Anual foi enviado nesta 
quarta-feira (30) para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com uma estimativa de arredacação de R$ 67 bilhões e R$ 87 bilhões em gastos. 
Apesar do dé�cit bilionário, o secretário estadual de planejamento, José Luis Zamith, vê um avanço no equacionamento das �nanças estaduais. 
Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada no começo de agosto, o rombo era estimado em R$ 26 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DEPUTADO QUER MODIFICAR COMERCIALIZAÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS NO RJ
A comercialização de alimentos ultraprocessados, tais como chocolates, doces, balas e salgadinhos, poderá ser alterada no Rio de Janeiro. Isso 
porque o deputado André Corrêa (DEM) elaborou um projeto de lei que, visando combater a obesidade infantil no estado, proíbe a exposição das 
referidas guloseimas nas partes inferiores de prateleiras, displays e tabuleiros em supermercados e estabelecimentos similares, inclusive e 
especialmente nos locais próximos ao caixa, como meio de atração ao alcance das crianças. O PL 3159/2020, no entanto, não se aplica às lojas 
especializadas nos tipos de alimentos citados acima. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

TESOURO NACIONAL LANÇARÁ EM NOVEMBRO FERRAMENTA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO
O Tesouro Nacional lançará, em novembro, uma plataforma digital através da qual o cidadão realizará o pagamento às entidades da 
Administração Pública Federal por serviços como importação de produtos, certi�cação, registro de patentes, emissão de passaporte, multas 
eleitorais, de trânsito, ambientais, além de inscrições de cursos e concursos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA FAZ PAÍS TER MAIOR TAXA DE DESEMPREGO EM QUASE 30 ANOS
O desemprego nunca foi tão alto no país. Levantamento feito com base em dados dos pesquisadores Bruno Ottoni e Tiago Barreira, da consultoria 
iDados, aponta que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho, de 13,8%, é a maior desde 1992. Nunca antes tantas pessoas 
buscaram uma oportunidade de trabalho e não encontraram. São mais de 13,1 milhões de brasileiros em busca de uma ocupação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL CRIA MAIS DE 249 MIL EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA EM AGOSTO
Pelo segundo mês seguido, o Brasil registrou a criação de vagas de trabalho com carteira assinada. Em agosto, foram 249.388 novas vagas 
formais de emprego, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira pelo 
Ministério da Economia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LÍDER DO BLOCO GOVERNISTA VAI PRESIDIR CPIs SOBRE CRIVELLA NA CÂMARA
Duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) instaladas hoje pela Câmara de Vereadores do Rio para investigar denúncias contra a gestão do 
prefeito Marcelo Crivella terão o mesmo presidente. O vereador Jorge Manaia, líder do bloco de apoio a Crivella na Câmara, foi o escolhido para 
conduzir as investigações sobre o QG da Propina e sobre os Guardiões do Crivella. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM 91% DE OCUPAÇÃO EM LEITOS DE UTI POR PACIENTES COM COVID-19
O Rio de Janeiro atingiu a marca de 91,6% de ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), os hospitais da cidade dispõem, ao todo, de 881 leitos para o tratamento da Covid-19. Desses, 251 são de UTI, sendo que 230 já 
estão ocupados. No Sistema Único de Saúde (SUS) da região, que engloba a capital �uminense e os municípios da Baixada, 65 pessoas aguardam 
transferência para leitos especi�camente relacionados ao Coronavírus, sendo 32 para UTI. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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STF DECIDE QUE LOTERIAS PODEM SER EXPLORADAS POR UNIÃO E ESTADOS
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira que a exploração de loterias não é exclusividade da União. 
Portanto, governos dos estados e do Distrito Federal também podem gerenciar essa atividade. Para os ministros do STF, a União tem poder para 
regulamentar e estabelecer o sistema de loterias, mas não a exclusividade da exploração. Os estados que quiserem realizar a atividade devem 
observar as normas federais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VOLTA ÀS AULAS: JUSTIÇA DERRUBA LIMINAR, E CRIVELLA AUTORIZA REABERTURA DE ESCOLAS PARTICULARES JÁ A PARTIR DESTA 
QUINTA-FEIRA
A Justiça do Rio determinou que a Prefeitura do Rio pode autorizar o retorno das aulas presenciais na rede privada a partir desta quinta-feira. A 
decisão foi tomada por unanimidade, na tarde desta quarta-feira, quando o desembargador Peterson Barroso Simão, da 3ª Câmara Cível, e 
outros dois magistrados julgaram um agravo de instrumento sobre a decisão que impedia o município de liberar o funcionamento das unidades 
de ensino. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO REALIZA ‘BLITZ DA VIDA’ CONTRA A COVID-19 NA BARRA DA TIJUCA
Através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Prefeitura do Rio realiza, nesta quarta-feira (30/09), pelo segundo dia consecutivo, 
ação conjunta do projeto “Blitz da Vida”, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital �uminense. Com a participação de diversos órgãos 
municipais, a força-tarefa atua na �scalização do comércio, acolhimento à população em situação de rua e limpeza urbana, sempre com foco no 
enfrentamento à pandemia do Coronavírus. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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