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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

ISENÇÃO DO IOF SOBRE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO É PRORROGADA POR TRÊS MESES
A isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incide na concessão de empréstimos foi prorrogado por mais três meses. Com isso, 
a medida, publicada no Diário O�cial da União desta sexta-feira (3), vale até o dia 2 de outubro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

BOLSONARO SANCIONA LEI QUE TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados, mas 
acessíveis ao público, durante a pandemia de Covid-19. A Lei nº 14.019/2020 foi publicada nesta sexta-feira (3) no Diário O�cial da União e diz 
que as máscaras podem ser artesanais ou industriais. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GUEDES DIZ QUE REFORMA TRIBUTÁRIA ESTÁ 'ABSOLUTAMENTE PRONTA' PARA IR AO CONGRESSO
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (3) que a proposta de reforma tributária do governo está "absolutamente pronta" 
e deve incluir a taxação de dividendos, em troca da redução do imposto sobre empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RENDA BRASIL TERÁ VALOR MAIOR QUE O DO BOLSA FAMÍLIA, DIZ GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (3) que o novo programa Renda Brasil terá valor mais alto que o pago a 
bene�ciários do Bolsa Família. O benefício deve ser lançado para substituir o auxílio emergencial de R$ 600. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL TEM 1.264 MORTES POR CORONAVÍRUS EM 24 HORAS; TOTAL CHEGA A 63.254, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE 
IMPRENSA NO BOLETIM DAS 20H
Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.264 novos óbitos e 41.988 novas infecções por coronavírus, de acordo com boletim divulgado às 20h 
pelo consórcio de veículos de imprensa. Agora, o país contabiliza 63.254 mortes e 1.543.341 contaminações em decorrência da Covid-19, 
aproximando-se da marca de dois milhões de infectados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CEASA DE IRAJÁ, QUE COMERCIALIZOU R$ 4,5 BI NO ANO PASSADO, PODE SER DESATIVADA; ENTENDA
Prestes a completar 46 anos de vida e, desde 2014, declarada como Patrimônio Cultural do Povo Carioca, a Ceasa Grande Rio, em Irajá, 
administrada pelo governo �uminense, pode acabar. Um "termo de cooperação técnica", tratado com sigilo, foi encaminhado pelo prefeito de 
Caxias, Washington Reis, ao governador Wilson Witzel. A intenção é que o mercado atacadista seja transferido da capital para a Baixada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA PROMETE FISCALIZAR, MAS BARRA ‘SEXTOU’ COM BARES CHEIOS E CLIENTES SEM MÁSCARAS UM DIA APÓS NOITADA NO 
LEBLON
Após a noitada de quinta-feira (2) nos bares e nas calçadas do Leblon, onde foram ignoradas as regras de proteção contra o coronavírus, que já 
matou mais de sete mil pessoas no Rio, donos de restaurantes decidiram virar a mesa para enfrentar a repercussão negativa das cenas de 
aglomeração que se espalharam pelas redes sociais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO REABRE HOJE (4), COM NOVOS HORÁRIOS E SEM FORRÓ
Depois de mais de 100 dias fechado, o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, mais conhecido como Feira de São Cristóvão, reabre hoje 
(4) em novos horários. Mas, por enquanto, música ao vivo, karaokê e forró �cam de fora da retomada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAIXA JÁ FEZ 15 MEDIDAS DE ESTÍMULO AO SETOR IMOBILIÁRIO DURANTE A PANDEMIA. VEJA QUAIS SÃO
Desde que a pandemia do novo coronavírus deixou claro que iria debilitar a economia do país, a Caixa Econômica Federal vem tentando estimular 
a indústria da construção civil, um dos setores com maior capacidade de criar empregos e com rapidez. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

INDICADOR MOSTRA QUE COMÉRCIO DEU UMA LEVE MELHORADA EM MAIO
A atividade do comércio em maio cresceu 5%, na comparação com o mês anterior. Já é um efeito da reabertura do setor em algumas regiões do 
país, segundo o Indicador da Serasa Experian. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

VAREJO E INDÚSTRIA INVESTEM PARA EVITAR ESTOQUES VAZIOS COM RETOMADA DE ATIVIDADES
Na semana em que o comércio do Rio entrou em nova fase no seu processo de reabertura, uma verdadeira operação de guerra vem tomando 
conta da indústria e redes varejistas. Reuniões diárias, comitês de crise e número maior de centros de distribuição com atuação regional 
passaram a fazer parte da rotina das empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REABERTURA: COMO LIDAR COM CLIENTES QUE NÃO SEGUEM AS REGRAS DE SEGURANÇA
Enquanto não houver uma vacina contra a Covid-19, o funcionamento das lojas no “novo normal” deverá ser regido por uma série de medidas de 
segurança. O protocolo, que inclui o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento entre as pessoas, pode não ser bem recebido por 
uma parcela de clientes. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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