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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL E PERDA DE RENDA DOS MAIS RICOS FAZEM CLASSE C ALCANÇAR SEU MAIOR PATAMAR HISTÓRICO
O auxílio emergencial e a queda de renda das famílias de classe média alta �zeram a população no meio da pirâmide de renda, a chamada Classe 
C, chegar ao seu maior patamar histórico. Segundo estudo do economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, chegou a 63% da população, ou 
133,5 milhões de pessoas. O melhor momento tinha sido em 2014, quando alcançou 55,10%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO VAI REVISAR 2 MIL NORMAS TRABALHISTAS
O governo vai revisar 2 mil normas trabalhistas para reduzir a burocracia e revogar medidas adotadas no passado e que se tornaram obsoletas. 
Segundo técnicos da equipe econômica, o trabalho está sendo feito pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e abrange um conjunto de 
decretos e portarias.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

‘NÓS VAMOS ACABAR COM A FALTA DE VAGA DE CRECHE NA CIDADE DO RIO’, DIZ PAULO MESSINA
O candidato à Prefeitura do Rio pelo MDB, Paulo Messina, foi o convidado de ontem na live do O DIA, em parceria com a Fecomércio, e apresentou 
suas propostas de governo. Inicialmente, Messina garantiu que vai acabar com a falta de vagas nas creches do Rio. “Nós vamos acabar com a falta 
de vaga de creche na cidade do Rio de Janeiro. Este modelo conveniado que a Prefeitura tem hoje é um modelo burro. Nós vamos incentivar as 
creches conveniadas e contratar a vaga para a criança. Dessa forma, em fevereiro, já tem vaga”, garantiu Messina.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

DATAFOLHA RIO: PAES (DEM) LIDERA COM 30%, E CRIVELLA (REPUBLICANOS) TEM 14%
Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira aponta Eduardo Paes (DEM) na liderança da corrida pela prefeitura do Rio, com empate 
técnico entre o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), Martha Rocha (PDT) e Benedita da Silva (PT) na segunda colocação. Paes aparece 
com 30% das intenções de voto, segundo o Datafolha, enquanto Crivella tem 14%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou 
para menos.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

HORÁRIO ELEITORAL NO RIO ESTREIA NA SEXTA COM ATAQUES A ADVERSÁRIOS E PROPOSTAS PARA A CIDADE
Na estreia do horário eleitoral gratuito de rádio e TV, nesta sexta-feira, grande parte dos candidatos a prefeito do Rio, ainda pouco conhecida, vai 
aproveitar para se apresentar ao eleitorado. Também estão no roteiro al�netadas em adversários e propostas para a cidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO CAEM 10% EM SETEMBRO
O número de pedidos de seguro-desemprego no Brasil está desacelerando, depois de disparar por conta da crise causada pela Covid-19. Em 
setembro, o país fechou o mês com 466.255 pedidos do benefício, número 10,6% menor que o registrado no mesmo período de 2019. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DIA DAS CRIANÇAS: UM PRESENTÃO, TAMBÉM, PARA OS COMERCIANTES
Tão esperado pelos pequenos, o Dia das Crianças já está batendo à porta. E você pertence ao time dos que compram os presentes 
antecipadamente ou deixou para última hora? Será que é possível economizar faltando pouco tempo para data? O DIA separou dicas de 
presentes até R$ 100 nos principais shoppings da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. Há shoppings com descontos e frete grátis nas 
compras via aplicativo, como o e-Shopping Tijuca que garante até 60% em algumas lojas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES DE NITERÓI PODERÃO FUNCIONAR ATÉ MAIS TARDE A PARTIR DE SÁBADO
A partir deste sábado (10), bares e restaurantes da cidade terão seu funcionamento �exibilizado. Nas sextas-feiras, nos sábados e nas vésperas 
de feriados, os estabelecimentos, que tinham permissão para �car abertos até meia-noite poderão funcionar até as 2h da manhã. O 
distanciamento obrigatório entre as mesas também será reduzido, de dois metros para 1,5 metro. E, a partir do dia 15, quinta-feira, as 
apresentações de música ao vivo também poderão voltar a ocorrer. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Rodrigo Neves em live 
transmitida hoje por rede social. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO VAREJISTA ATINGE MAIOR PATAMAR DE VENDAS EM 20 ANOS
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve alta de 3,4% na passagem de julho para agosto deste ano. Com o resultado, o indicador 
atingiu o maior patamar da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), iniciada em 2000, �cando 2,6% acima do recorde anterior, de 
outubro de 2014. Essa foi a quarta alta consecutiva do indicador, depois dos recuos de 2,4% em março e de 16,7% em abril, devido ao início das 
medidas de isolamento adotadas por causa da pandemia de covid-19. O estudo foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística - IBGE. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!
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