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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

BNDES COMEÇA A OPERAR PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO POR MAQUININHAS DE CARTÕES
O BNDES iniciou nesta quinta-feira as operações do Programa Emergencial de Acesso a Crédito na Modalidade de Garantia de Recebíveis 
(Peac-Maquininhas), que oferece crédito a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte por meio das 
maquininhas de cartões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ESTUDA ZERAR IOF SOBRE CRÉDITO ATÉ O FIM DO ANO E NÃO DESCARTA ESTENDER MEDIDA EM 2021
O governo estuda estender a isenção das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre operações de crédito até o �m do ano, 
disse nesta quinta-feira o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, que não descartou a prorrogação da 
medida em 2021. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA USO DA CONTA POUPANÇA DIGITAL PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
O Senado aprovou nesta quinta-feira uma medida provisória que regulamenta o uso da conta poupança digital, sem custos de manutenção, para 
pagamento de benefícios assistenciais do governo federal, estados e municípios. O texto segue para sanção presidencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ELEIÇÕES 2020: NO RIO, PAES E CRIVELLA TERÃO OS MAIORES ESPAÇOS DE PROPAGANDA NA TV. VEJA OS TEMPOS DE CADA 
CANDIDATO
Eduardo Paes, candidato do DEM à prefeitura, e Marcelo Crivella (Republicanos), que tenta a reeleição, terão os maiores tempos de propaganda 
na TV e no rádio durante o horário eleitoral. De acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
do Rio, Paes terá 2 minutos e 5 segundos por bloco, seguido por Marcelo Crivella, que terá 2 minutos e 2 segundos. O candidato do PSL, Luiz Lima, 
tem o terceiro maior tempo, com 1 minuto e 40 segundos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO: ‘PAULO GUEDES É O CARA DA POLÍTICA ECONÔMICA. A PALAVRA FINAL É DELE’
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou nesta quinta-feira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o cara da política econômica. O presidente 
disse ter 99,9% de con�ança nele. O 0,1% restante seria para quando Bolsonaro quiser “mudar alguma coisinha”.  A fala foi feita em transmissão 
ao vivo pelas redes sociais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM QUEDA NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR COVID-19; HÁ OCUPAÇÃO DE 88,4% NOS LEITOS DE UTI NA REDE MUNICIPAL
O Estado do Rio registrou 80 mortes e 1.452 novos casos con�rmados de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização 
divulgada pelo governo estadual. Neste cenário, o RJ volta, nesta quinta, a registrar queda na média móvel de mortes pela doença pela primeira 
vez em 17 dias. Ao todo, são 266.235 infectados pela Covid-19 e 18.567 vidas perdidas em território �uminense — 11.024 só na capital. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ARRECADAÇÃO SOBE EM AGOSTO APÓS SEIS MESES DE QUEDA
A arrecadação total das receitas federais atingiu, em agosto deste ano, o valor de R$ 124,505 bilhões, com crescimento real (descontada a 
in�ação) de 1,33% em relação ao mesmo mês de 2019. Este foi o primeiro crescimento real depois de seis meses seguidos de retração. Os dados 
foram divulgados hoje (1º) pela Receita Federal. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO RIO PREPARA NOVAS MEDIDAS QUE VÃO COMPOR PACOTE DE GESTÃO
Com um dé�cit orçamentário para 2021 previsto em R$ 20,3 bilhões, o governo estadual prepara um pacote com ações consideradas um ‘choque 
de gestão’. Segundo o secretário de Planejamento, José Luís Cardoso Zamith, são “medidas gerenciais” e para modernizar a máquina do estado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA E PAES SÃO ALVOS DE ADVERSÁRIOS NO PRIMEIRO DEBATE DE CANDIDATOS À PREFEITURA DO RIO
O atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), e seu antecessor no cargo, Eduardo Paes (DEM), foram os principais alvos dos outros nove 
candidatos à prefeitura no primeiro debate da disputa, realizado na noite desta quinta-feira pela Band.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DIA DAS CRIANÇAS PODE INJETAR CERCA DE R$ 1,2 BILHÃO NA ECONOMIA DO RIO, APONTA FECOMÉRCIO
O Dia das Crianças parece trazer otimismo ao comércio. A previsão é de que a data injete cerca de R$ 1,2 bilhão na economia do estado do Rio. A 
pesquisa estima que mais de 6,5 milhões de �uminenses devem presentear na data. Os dados são do Instituto Fecomércio RJ. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONSUMO EM RESTAURANTES AINDA ESTÁ 26,5% ABAIXO DO REGISTRADO ANTES DA PANDEMIA, DIZ PESQUISA
Apesar da reabertura do comércio em grande parte do país, os restaurantes seguem com resultado bem abaixo do registrado antes da pandemia. 
Em agosto, o consumo nos estabelecimentos desse segmento �cou um quarto menor (-26,5%) do que em igual mês de 2019, segundo dados 
apurados em pesquisa de Alelo e Fipe. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMPASSE SOBRE DESONERAÇÃO DEIXA EMPRESAS NO ESCURO PARA 2021 E AFETA ATÉ PREÇO DOS CALÇADOS
Sem votos para impedir que o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento seja derrubado, o governo corre contra o tempo para 
apresentar a parlamentares uma proposta alternativa à medida até segunda-feira. De acordo com fontes da equipe econômica, o projeto do 
Executivo deve envolver a criação de um imposto sobre transações digitais para compensar uma redução ampla da contribuição sobre salários, 
inclusive a desoneração completa do salário mínimo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: SAIBA O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NO RIO COM A NOVA FASE DE FLEXIBILIZAÇÃO
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou, na manhã desta quinta-feira, as novas medidas de �exibilização no plano de retomada das 
atividades durante a pandemia do novo coronavírus. O município está agora na fase chamada pela prefeitura de 6B. Nela, segue proibida a 
permanência de banhistas na areia das praias do município — apesar de a medida ser desrespeitada pela população —, e uma das mudanças 
é a permissão de música ao vivo em bares e restaurantes. No entanto, continua proibida a pista de dança. Boates, rodas de samba e escolas de 
samba permanecem fechadas. Con�ra abaixo o que pode e o que não pode na cidade a partir de agora. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VOLTA ÀS AULAS: DEPOIS DA DECISÃO DA JUSTIÇA, ESCOLAS DO RIO AINDA SE PREPARAM PARA RETORNO
Cerca de duas semanas após retomar as atividades, para novamente fechar as portas após uma decisão da Justiça que suspendeu a volta às aulas, 
a Escola Nova, na Gávea, Zona Sul do Rio, foi uma das instituições particulares da cidade que retomaram as atividades presenciais nesta 
quinta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

POLÍCIA PRENDE COMERCIANTE QUE VENDIA CARGA ROUBADA EM CAXIAS
Policiais prenderam, nesta sexta-feira, em Caxias, Alex dos Santos Santana, suspeito de vender dezenas de embalagens de frango e de outros 
alimentos roubados em bar que era proprietário. Os produtos foram encontrados por policiais e fazem parte de uma carga de alimentos roubada 
por uma quadrilha armada na última terça-feira na rodovia Rio-Magé, a carga é avaliada em R$ 210 mil. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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