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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 ABRIU 33 MILHÕES DE CONTAS PARA DEPOSITAR AUXÍLIO EMERGENCIAL E PROMETE PROGRAMA DE MICROCRÉDITO
A Caixa Econômica Federal pagou auxílio emergencial para um total de 67,7 milhões de brasileiros. Dos 48 milhões que não eram cadastrados no 
Bolsa Família, 33 milhões não tinham conta em banco antes da pandemia explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A instituição precisou 
criar, no modelo digital, para depositar o benefício — fazendo saltar a bancarização no Brasil neste ano. As informações foram dadas em 
entrevista ao programa "Cenários com Sônia Racy", do jornal Estadao. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PIX: SAQUE EM LOJAS, PARCELAMENTO DE COMPRAS... VEJA AS NOVIDADES A PARTIR DE 2021
Na esteira do sucesso do primeiro dia do cadastramento do Pix, o Banco Central já desenvolve outras funcionalidades para o novo meio de 
pagamentos, que devem ser lançadas a partir de 2021. Entre elas estão o saque em estabelecimentos comerciais, débito automático, 
parcelamento de compras e até compra de imóveis e carros. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA PRORROGAÇÃO DE INCENTIVOS A MONTADORAS DO CENTRO-OESTE; TEXTO VAI À SANÇÃO
Por 67 votos a quatro, o Senado aprovou nesta terça-feira Medida Provisória que prorroga incentivos tributários a montadoras do Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste até o �nal de 2025. Como a medida já passou por apreciação na Câmara, o texto vai à sanção presidencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EM DOIS DIAS, MAIS DE 10 MILHÕES DE ‘CHAVES PIX’ FORAM REGISTRADAS, DIZ BANCO CENTRAL
Nos dois primeiros dias do período de cadastramento no Pix, mais de 10,1 milhões de chaves já foram registradas, segundo o Banco Central. Os 
dados foram atualizados até às 18h desta terça. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ORÇAMENTO: DEPUTADOS PLANEJAM EMENDAS PARA REDUZIR CORTES; GOVERNO DIZ TER FEITO ‘PROJEÇÕES REALISTAS’
Com previsão de cortes em 15 de 18 funções do estado relacionadas à prestação de serviços à população, deputados estaduais já se movimentam 
para apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária enviado pelo governo. As áreas de Saneamento, Cultura e o setor de combate à 
corrupção da Polícia Civil estão entre as prioridades de parlamentares ouvidos pela reportagem. Em nota, o governo a�rmou que fez "projeções 
realistas" e que estabeleceu um teto de gastos para cada setor. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA 103 MORTES E 2.077 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS; MÉDIA MÓVEL APONTA ESTABILIDADE NO 
CONTÁGIO
O Estado do Rio registrou 103 mortes e 2.077 novos casos con�rmados de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização 
divulgada pelo governo estadual, nesta terça-feira. Neste cenário, o Rio interrompe a sequência de cinco dias com tendência de queda no 
contágio, e agora apresenta cenário de estabilidade. Ao todo, são 275.415 diagnósticos positivos de Covid-19 e 18.883 vidas perdidas em 
território �uminense — 11.197 apenas na capital. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RECORD CANCELA DEBATES
A Record acaba de cancelar os debates que faria em todas as capitais do país neste primeiro turno. Estavam marcados para o 6 de novembro. A 
emissora alega que foi impossível conciliar o número de candidatos com os protocolos de segurança sanitários exigidos pela pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘NÓS PRECISAMOS REABRIR OS RESTAURANTES POPULARES’, DIZ CLARISSA GAROTINHO
A candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, participou, nesta terça-feira, da live do O DIA, em parceria com a Fecomércio, e 
apresentou suas propostas de governo caso seja eleita. Além de fazer promessas, a deputada também fez questão de apresentar falhas de seus 
principais concorrentes na disputa eleitoral. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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DIA DAS CRIANÇAS DEVE MOVIMENTAR R$ 1,2 BILHÃO NO RIO
Está chegando o Dia das Crianças, uma forte data para compra de presentes. A expectativa é que os consumidores gastem 10% a mais do que 
gastaram no ano passado. De acordo com a pesquisa do Instituto Fecomércio, os pais vão gastar, em média, R$ 180. A pesquisa trouxe um bom 
indicativo: a retomada deste setor está crescendo aos poucos. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

RECUPERAÇÃO LENTA DA INDÚSTRIA É AMEAÇADA POR ALTA DE PREÇOS DE INSUMOS
A indústria comemora a recuperação do faturamento após o baque provocado pela crise do coronavírus, com as vendas em agosto retomando o 
patamar pré-pandemia, de fevereiro, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI). No entanto, uma série de fatores ameaça a 
reação.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

INFLAÇÃO PARA FAMÍLIA COM RENDA MAIS BAIXA SOBE PARA 0,89% EM SETEMBRO
O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), que mede a variação da cesta de compras para famílias brasileiras com renda até 2,5 
salários mínimos, registrou in�ação de 0,89% em setembro deste ano, taxa superior ao 0,55% observado em agosto. De acordo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), o IPC-C1 acumula taxas de in�ação de 3,13% no ano e de 4,54% em 12 meses. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

POLÍCIA COMBATE GRUPO CRIMINOSO QUE EXTORQUIA COMERCIANTES NO RIO
Nesta terça-feira (06/10), policiais civis realizaram uma ação para cumprir 46 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de extorquir 
comerciantes em Madureira, na zona norte do Rio. A operação Brutus teve como alvo funcionários públicos municipais e também suspeitos de 
integrar milícias e quadrilhas especializadas no trá�co de drogas. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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