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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 FAZ NOVOS PAGAMENTOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL NESTA SEMANA; VEJA QUEM VAI RECEBER R$ 300 OU R$ 600
A Caixa Econômica Federal fará, nesta semana, novos depósitos do auxílio emergencial residual ou extensão — como está sendo chamado o 
benefício extra, no valor de R$ 300, a ser liberado em até quatro parcelas. Até a próxima sexta-feira, serão contemplados 10,7 milhões de 
trabalhadores que já receberam todas as cinco cotas iniciais de R$ 600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

IMPEACHMENT: WITZEL TERÁ 15 DIAS PARA APRESENTAR DEFESA AO TRIBUNAL MISTO
Foi publicada nesta segunda-feira (05) no Diário O�cial a intimação para que o governador afastado Wilson Witzel apresente sua defesa prévia 
por escrito ao tribunal misto de julgamento do impeachment, formado por cinco desembargadores e cinco deputados. A noti�cação foi assinada 
pelo deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), sortea do na última quinta-feira (01) para ser o relator da segunda fase do processo, que dará a 
palavra �nal sobre a perda de mandato do ex-juiz. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COMEÇA HOJE REGISTRO DE CHAVES DIGITAIS DO PIX
Novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), previsto para começar a funcionar em novembro, o Pix entrará o�cialmente 
em teste nesta segunda-feira (5). A partir de hoje, os clientes poderão registrar as chaves digitais de endereçamento para enviar ou receber 
recursos em 644 instituições �nanceiras. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

EM REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS, FUX FALA SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL: ‘TEMOS O DEVER DE PAGAR ESSA CONTA PARA PESSOAS 
QUE FICARAM ESQUECIDAS’
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, declarou nesta segunda-feira, em almoço com empresários no Rio, que a necessidade 
de pagamento do auxílio emergencial do governo federal é fruto de políticas que "fecharam os olhos para essa população (mais pobre) durante 
anos". Fux fez a avaliação ao comentar sobre medidas para retomada da economia no pós-pandemia, e que também incluem, segundo o 
ministro, privatizações, renegociações �scais e expansão do saneamento básico. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

RIO VAI AMPLIAR DEPENDÊNCIA DO PETRÓLEO, E ROYALTIES CHEGARÃO A 25% DA RECEITA
Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo recebem o maior volume de royalties no país. E vão se bene�ciar dessa nova onda de recursos do 
pré-sal, o que deve manter a economia do Rio ainda dependente da atividade de óleo e gás e os cofres públicos, dos royalties, por um bom 
tempo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CNC: TURISMO PERDE QUASE 50 MIL EMPRESAS EM 6 MESES DE PANDEMIA
A crise provocada pela pandemia de covid-19 fez com que o setor de turismo perdesse 49,9 mil estabelecimentos, com vínculos empregatícios, 
entre março e agosto deste ano, segundo informou hoje (5) a Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC). 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA FAZ BRASIL TER RECORDE DE NOVOS EMPREENDEDORES
O Brasil caminha, em 2020, para registrar o maior número de empreendedores de sua história. Não exatamente por vocação, mas principalmente 
por necessidade. Nos nove primeiros meses deste ano, o número de microempreendedores individuais (MEIs) no país cresceu 14,8%, na 
comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 10,9 milhões de registros. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO PRORROGA PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO BRASIL POR VIA TERRESTRE E AQUAVIÁRIA
O governo brasileiro prolongou por mais 30 dias a restrição à entrada de estrangeiros no país por vias terrestres e transportes aquaviários, devido 
à pandemia do novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário O�cial da União e não vale para transporte de cargas e entrada de estrangeiros 
por via aérea. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA: NOVOS HÁBITOS DE CONSUMO E AS EXPECTATIVAS PARA A BLACK FRIDAY EM 2020
A pouco menos de dois meses do maior evento de vendas do Brasil, a Black Friday já começa a ser vista como promessa para aquecer o varejo. Em 
um cenário de pandemia nunca antes visto, os novos hábitos de compra da população serão fator decisivo para o sucesso da data. Segundo Tiago 
Cardoso, diretor geral para a América Latina da Criteo, a expectativa é que esta seja a maior Black Friday para o setor varejista de todos os tempos, 
alavancado pelo boom do comércio eletrônico. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

PIX DEVE REDUZIR DESPESAS DE LOJISTAS COM CARTÕES
Em tempos de crise econômica, cuidar bem das �nanças se tornou a principal preocupação de todos os empresários. Mas um dos custos que mais 
abocanham parte da receita dos negócios, relacionado aos encargos cobrados por operações com cartão de crédito ou débito, está com os dias 
contados. Essa é uma das propostas do Pix, criado pelo Banco Central (BC), que chega com a missão de reduzir as despesas dos lojistas.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

NA QUARENTENA SEM FIM DO METRÔRIO, QUEDA MAIOR QUE A DE AEROPORTO
No Rio de praias e bares lotados, o relaxamento da quarentena parece não ter chegado apenas às catracas do metrô. Suas três linhas venderam 
somente 8 milhões de bilhetes em setembro, cerca de 58% menos que no mesmo mês do ano passado, quando houve 18,9 milhões de pagantes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONFEITEIRAS INOVAM E BATEM RECORDES DE VENDAS DURANTE A PANDEMIA
“O mundo vai acabar!”. Foi essa a reação da confeiteira tijucana Gisele Feferkorn quando soube, em meados de março, de duas notícias até então 
inimagináveis: a TV Globo pararia, temporariamente, de produzir novelas, e os restaurantes não abririam mais as portas para receber os clientes 
presencialmente. A segunda notícia, por força do ofício, impactaria na sua luta pela sobrevivência. Mas a tragédia anunciada se transformou em 
oportunidade. Os brigadeiros e os bolos da Sweet Fefer bateram recordes de vendas durante a pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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