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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

PRONAMPE: GOVERNO DEVE LIBERAR MAIS R$ 10 BILHÕES PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Nas próximas semanas, o Ministério da Economia deve liberar mais R$ 10 bilhões para o Pronampe, linha de crédito focada em micro e pequenas 
empresas, segundo fonte ouvida pelo GLOBO que está a par das discussões. O martelo deve ser batido na semana que vem. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO PRORROGA ATÉ FIM DO ANO ISENÇÃO DO IOF SOBRE CRÉDITO
O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto prorrogando até o �m do ano a isenção das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) sobre operações de crédito. O texto foi publicado nesta sexta-feira em edição extra do Diário O�cial da União (DOU). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

AMANHÃ COMEÇA A SÉRIE DE LIVES DE O DIA
A partir de amanhã, o jornal O DIA, em parceria com a Fecomércio, dará início à sua série de lives com candidatos e candidatas à Prefeitura do Rio 
de Janeiro. As entrevistas vão ocorrer de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 23 de outubro, sempre às 17h. O DIA vai transmitir em 
facebook.com/odiajornal ou youtube.com/TVODia. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BRASIL REGISTRA MÉDIA MÓVEL DE 657 MORTES POR COVID-19 NESTE DOMINGO
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 9.049 novos casos e 364 novas mortes por Covid-19. Com isso, são 4.914.906 infectados e 146.375 vidas 
perdidas para o coronavírus, segundo o boletim das 20h do consórcio de veículos de imprensa deste domingo.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NO RIO, CANDIDATOS COPIAM PARA PLANO DE GOVERNO PROPOSTAS DA INTERNET
Ao menos quatro candidatos a prefeito do Rio copiaram trechos dos programas de governo de publicações disponíveis na internet. O GLOBO 
encontrou nas propostas entregues à Justiça Eleitoral por Marcelo Crivella (Republicanos), Luiz Lima (PSL), Martha Rocha (PDT) e Benedita da 
Silva (PT) passagens idênticas às de artigos, apresentações da prefeitura e documentos apresentados em eleições passadas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES E MAIA MARCAM ENCONTRO APÓS SEMANA DE ATRITOS
Após mais uma semana de desavenças públicas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
podem se encontrar nesta segunda-feira. Os dois foram convidados e devem ir a um jantar marcado por políticos e outras autoridades de Brasília, 
que tentam reaproximar os dois. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM QUEDA NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES CAUSADAS PELA COVID-19 PELO QUARTO DIA CONSECUTIVO
O Estado do Rio de Janeiro registrou, neste domingo, queda na média móvel de mortes em decorrência do novo coronavírus pelo quarto dia 
consecutivo. Segundo boletim divulgado pela secretaria estadual de Saúde, foram contabilizados 126 novos casos da doença nas últimas 24 
horas, além de 20 óbitos no mesmo período. A média móvel de mortes registrada neste domingo é de 70.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘NÃO AGI CORRETAMENTE’: WITZEL DIZ QUE SE PRECIPITOU AO REVELAR QUE QUERIA SER PRESIDENTE, MAS NÃO DESISTE DO SONHO
Sentado à mesma mesa onde, realça, o presidente Costa e Silva se reuniu com seus ministros no Palácio Laranjeiras, em dezembro de 1968, para 
aprovar o Ato Institucional Número 5, o AI-5, o governador afastado Wilson Witzel se dispõe a avaliar os próprios erros. Entre afagos no gato Elvis, 
que sobe no móvel, e baforadas de charuto cubano, reconhece que foi precipitado ao declarar publicamente o desejo de ser presidente da 
República. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESARIADO E ESPECIALISTAS CONSIDERAM ENCAMPAÇÃO DA LINHA AMARELA MEDIDA ELEITOREIRA E POPULISTA
Desde o quebra-quebra na praça de pedágio da Linha Amarela, determinado pelo prefeito Marcelo Crivella em outubro do ano passado, foi 
de�agrada uma guerra no Judiciário. No último round — mas não derradeiro —, em 16 de setembro, o presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, suspendeu três liminares do Tribunal de Justiça do Rio favoráveis à concessionaria Lamsa, permitindo 
que o município retomasse a administração da via expressa, cujo contrato de concessão vai até 2037. A encampação, sem prévia indenização 
como determina a legislação, provocou uma reação em cadeia de entidades que representam o empresariado, de concessionárias e de 
especialistas. O rompimento unilateral do acordo é considerado eleitoreiro e populista, e, segundo eles, pode afetar futuros investimentos 
privados, tanto na capital como no estado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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EMPRESÁRIOS AGRADECIDOS
Na próxima quinta, 08, Fecomércio RJ e Aderj homenagearão o presidente da Alerj, André Ceciliano, para agradecer o apoio da bancada 
legislativa na aprovação do projeto de lei 2772/20 (RioLog). Trata-se de um pleito da Fecomércio RJ. As empresas interessadas em aderir ao novo 
RioLog terão que se dedicar exclusivamente às vendas para o comércio varejista. 
(Fonte: O Fluminense). CONFIRA AQUI!

A CASA&VÍDEO AVANÇA
Nem tudo é notícia ruim para o varejo físico. Desde agosto, a Casa & Vídeo tem aberto uma média de dez lojas por mês. Até março, serão 60 novas 
�liais no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e interior de São Paulo, onde a rede carioca começa a se expandir. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DONA DE FARM E ANIMALE ADERE AO ‘LIVE ECOMMERCE’, QUE É FENÔMENO NA CHINA
Na “livemania” que foi a quarentena brasileira, também teve inovação. Inspirado em um fenômeno chinês, o Grupo Soma — dono de Farm e 
Animale — está alavancando seu e-commerce com transmissões ao vivo. É o chamado live commerce, que permite ao consumidor comprar na 
hora aquilo que vê. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONHEÇA A MUMBUCA, A MOEDA PRÓPRIA DE MARICÁ QUE AQUECE A ECONOMIA E SALVOU EMPREGOS NA PANDEMIA
Nas ruas, placas, adesivos, toldos, banners e letreiros de Maricá é comum se ler em letras garrafais “Aceito mumbuca”. O que intriga quem vem 
de fora é o nome da moeda criada pela prefeitura da cidade para seu programa de transferência de renda que só circula no comércio local. Chega 
a 40 mil famílias e custa R$ 62 milhões por ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM PERDAS NA PANDEMIA, MARCOPOLO VAI FECHAR FÁBRICA NO RIO DIA 30 DE OUTUBRO
A Marcopolo, líder em produção de carrocerias para ônibus no Brasil e nas Américas, vai fechar sua fábrica em Xerém, Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Em meio a perdas geradas pela pandemia, a companhia explicou que está concentrando suas operações em menos 
unidades no país para reduzir custos e ganhar e�ciência.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PALCO DE RECENTE ‘BARRACO’, LEBLON REÚNE AGLOMERAÇÃO EM RUA MOVIMENTADA QUE REVOLTA MORADORES
Toda fama tem seu preço. E dá para dizer que a Rua Dias Ferreira, que já foi sinônimo de restaurantes so�sticados — embora nunca tenha aberto 
mão de um comércio raiz — vem pagando caro por isso. A situação já era incômoda para moradores e parte dos estabelecimentos da rua há mais 
de um ano. Mas a pandemia escancarou o clima tenso nesse ponto do Leblon: no centro da batalha, está o amontoado de gente que passou a 
aproveitar (e se aglomerar) nas noites de sexta e sábado no meio da Dias Ferreira, com bebidas muitas vezes compradas em camelôs e por 
aplicativos sempre ao som de música alta. Uma farra sem hora para acabar, que desagrada a quem vive ali há tempos e também a comerciantes 
que seguem os protocolos de segurança contra a Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DECIDEM PERMANECER EM GREVE EM RAZÃO DA PANDEMIA
Em uma assembleia virtual promovida ontem pelo Sindicato dos Professores do Município do Rio (Sinpro-RJ), integrantes da categoria voltaram 
a se manifestar contra o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares e decidiram dar continuidade à greve iniciada em julho. Mas, de 
acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Município do Rio de Janeiro (Sinepe), a medida não irá prejudicar as atividades nas 
instituições que já reabriram ou planejam fazê-lo em breve. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APÓS RECORDE DE CALOR, CARIOCAS LOTAM A SAARA PARA COMPRAR ITENS DE VERÃO NESTE SÁBADO
Após recorde de calor no ano na última sexta-feira, muitas pessoas foram ao Saara neste sábado (3) para comprar, entre outras coisas, itens de 
verão. Mesmo sendo obrigatório, o uso de máscara não foi generalizado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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