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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

GUEDES DESCARTA ESTENDER AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA 2021
O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou nesta quarta-feira a possibilidade de prorrogar a concessão do auxílio emergencial para 2021. 
Guedes garantiu que o plano emergencial criado por conta da pandemia de Covid-19 irá até dezembro deste ano, sem extensão. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ESTADO PLANEJA REFORMA AINDA ESTE ANO COM EXTINÇÃO DE EMPRESAS E FUNDAÇÕES 
O governador em exercício, Cláudio Castro, prepara uma reforma administrativa no Estado do Rio com a promessa de enxugar a máquina pública. 
Para isso, o governo enviará, ainda esse ano, um projeto (ou mais) à Alerj para a fusão, privatização e extinção de algumas empresas, sociedades 
de economia mista e fundações. Um Programa de Demissão Voluntária (PDV) nesses órgãos também está em estudo.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PALAVRA FINAL DA ECONOMIA É MINHA E DE GUEDES, DIZ BOLSONARO
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou nesta quarta-feira que a "palavra �nal" das decisões econômicas é de duas pessoas: ele próprio e o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro acrescentou que não toma nenhuma decisão sem conversar com o ministro da área. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
  
IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES SEGUE FIRME NOS PLANOS DO GOVERNO
Um imposto sobre transações, que pegaria até igrejas e políticos corruptos, segue vivo na equipe econômica do governo, assim como a adoção 
da tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: RJ VOLTA A TER QUEDA NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES; HÁ REGISTRO DE 2.024 CASOS E 86 VÍTIMAS EM 24 HORAS
O Estado do Rio registrou 86 mortes e 2.024 novos casos con�rmados de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização 
divulgada pelo governo estadual, nesta quarta-feira. Neste cenário, o Rio volta a apresentar tendência de queda no contágio, com a diminuição 
da média móvel de mortes. Ao todo, são 277.439 diagnósticos positivos de Covid-19 e 18.969 vidas perdidas em território �uminense — 11.240 
apenas na capital. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CLÁUDIO CASTRO PRORROGA MEDIDAS RESTRITIVAS NO RIO ATÉ 20 DE OUTUBRO
Em edição extraordinária do Diário O�cial, publicada nesta terça-feira, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, prorrogou algumas 
medidas restritivas adotadas durante o combate à pandemia da Covid-19 até o dia 20 de outubro. Atividades com presença de público que 
envolvam aglomeração - como eventos desportivos, comícios e passeatas - continuam proibidas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DEVIDO À PANDEMIA, SHOPPINGS PLANEJAM CRIAR SISTEMAS PARA QUE CRIANÇAS ENTREM EM CONTATO COM PAPAI NOEL
A pandemia que mudou a rotina de quase todo o planeta também vai transformar um dos eventos mais concorridos no período do Natal. O 
tradicional pedido ao Papai Noel nos shoppings, com direito a foto ao lado do Bom Velhinho, não será possível na maioria dos centros comerciais 
do Rio. Pelo menos do jeito com que as crianças estão acostumadas. Para evitar o contágio do novo coronavírus, a �gura de barba branca e roupa 
vermelha vai tentar garantir a magia natalina por meio de videoconferência. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO LANÇA PROGRAMA PARA SIMPLIFICAR AVIAÇÃO; VEJA MEDIDAS
O governo federal lançou, nesta quarta-feira, novas regras para o setor de aviação na tentativa de reduzir custos e aumentar a demanda pelo 
setor. O pacote de medidas, chamado de “Voo Simples”, é focado na aviação executiva e na aviação geral (como agrícola e experimental). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PIX COMEÇA EM NOVEMBRO E PODERÁ SER COBRADO EM ALGUNS CASOS. CONFIRA
O Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneos que começa a funcionar em 16 de novembro, será gratuito para pessoas físicas, incluindo para 
os MEIs, (microempreendedores individuais), mas em alguns casos os clientes terão que pagar tarifas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NARCOMILÍCIA SE UTILIZA DA EXTORSÃO PARA AUMENTAR LUCROS E SEGMENTAR MERCADO DE CRIMES, DIZ ESPECIALISTA
Um relatório do Ministério Público estadual publicado há um ano já trazia o alerta: parte da população do estado está subjugada à chamada 
narcomilícia. O que chama a atenção com o caso de Madureira, porém, é a especialização desses grupos na atividade da extorsão. Coordenador 
do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos (Geni) da Universidade Federal Fluminense (UFF), o sociólogo Daniel Hirata avalia que há uma disputa 
crescente por esse novo “mercado” criminal, que passou a atrair também o trá�co. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREÇO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA O FERIADO ESTÁ ATÉ 60% MAIS BARATO
Para promover a retomada do turismo, diversas empresas de transporte interestadual estão fazendo promoções de até 60%. A �m de garantir a 
segurança dos passageiros, os ônibus adotaram protocolos de desinfecções regulares, e alguns ainda instalaram um novo sistema de 
refrigeração, mais e�caz para a renovação do ar. A campanha prevê também realização de esquetes teatrais para educar e entreter a respeito do 
uso da máscara.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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