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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

GOVERNO ALEMÃO PODE SE TORNAR SÓCIO DE EMPRESAS EM DIFICULDADES DIANTE DA PANDEMIA
A Alemanha assumirá outras participações em empresas ameaçadas pela crise do coronavírus, disse o ministro da Economia Peter Altmaier, 
acrescentando que "provavelmente algumas dezenas" de empresas podem seguir o grupo de companhias aéreas Lufthansa ao passar a 
pertencer parcialmente ao estado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

NOVA VERSÃO DA PEC DO FUNDEB TIRA VINCULAÇÃO DE RECURSOS DO PETRÓLEO PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do novo Fundeb, fundo de �nanciamento da educação básica, sofreu alterações em sua última 
versão, divulgada nesta sexta-feira. A relatora, deputada Dorinha Seabra (DEM-TO), retirou a vinculação de recursos do petróleo e gás natural 
para a educação pública. De acordo com ela, o tema merece discussão por ser complexo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL SANCIONARÁ LEI QUE REGULAMENTA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NA SEGUNDA-FEIRA
O governador Wilson Witzel vai sancionar, na próxima segunda-feira, dia 13, o decreto que regulamenta o uso obrigatório de máscaras de 
proteção facial durante a pandemia da Covid-19. A lei determina que que as máscaras devem ser utilizadas em espaços públicos, transportes 
públicos, estabelecimentos comerciais e repartições públicas estaduais. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CARIOCAS PODEM CONTINUAR IMPEDIDOS DE FREQUENTAR AS PRAIAS DURANTE O VERÃO, ESTIMAM ESPECIALISTAS
A estação do ano mais esperada por cariocas e turistas pode ter um cenário bem diferente das habituais praias lotadas. O próximo verão no Rio 
terá que se adequar ao ‘novo normal’ se, de fato, as medidas adotadas pelo prefeito Marcelo Crivella, de só liberar o acesso à orla quando a taxa 
de transmissão do Coronavírus estiver próxima de zero, ou quando houver vacina para a doença forem cumpridas. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATÉ O FIM DO ANO PREOCUPA GOVERNO DO RIO
Voltou aos bastidores do governo de Marcelo Crivella a preocupação com o pagamento dos salários do funcionalismo municipal este ano. Para se 
ter uma ideia, a folha salarial mensal dos 200 mil servidores ativos, inativos e pensionistas é de cerca de R$ 1 bilhão. E, diante do cenário de crise 
provocado pela pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura do Rio estima uma perda de R$ 2 bilhões de receita, segundo dados o�ciais da 
Secretaria Municipal de Fazenda. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

NO PRIMEIRO SÁBADO APÓS LIBERAÇÃO DO LAZER, CARIOCAS DESRESPEITAM USO DE MÁSCARA
No primeiro sábado após a abertura dos espaços públicos de lazer pela prefeitura, muitos cariocas aproveitaram o dia de sol para andar de 
bicicleta, correr e mergulhar no mar. A máscara, no entanto, não era unanimidade e havia poucos agentes realizando ações de conscientização. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VALOR APREENDIDO EM OPERAÇÃO CHEGA A R$8,5 MILHÕES EM REAIS, DÓLARES, EUROS E LIBRAS
A operação de sexta-feira na qual foi preso o ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, terminou com R$ 8,5 milhões apreendidos. Segundo 
informações do Ministério Público estadual, havia R$ 7 milhões em moeda nacional, e o restante em dólares, euros e libras esterlinas. Ao 
contrário de informações divulgadas por fontes do MPRJ na sexta-feira, os promotores dizem que, do total encontrado na operação, R$ 5 mil (e 
não R$ 5 milhões) estavam na casa de Edmar. Todo o resto, a�rmam eles, foi entregue espontaneamente por um dos investigados — cujo nome 
não foi revelado —, que estava acompanhado de seu advogado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

UM POVO MAIS POBRE: 108 MILHÕES DE BRASILEIROS TIVERAM RENDA REDUZIDA POR CONTA DA PANDEMIA
Veja estes dados de Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva: nada menos que 108 milhões de brasileiros (66%) tiveram a sua renda reduzida 
por causa de pandemia. Esse número era de 85,8 milhões (52%) em abril. Cresceu em 23 milhões de brasilinos em dois meses. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DÍVIDAS PROTESTADAS
Devido à pandemia, a 10ª Câmara Cível do Rio concedeu liminar suspendendo as dívidas protestadas dos comerciantes daqui da cidade. A 
decisão bene�cia empresários com “nome sujo”, que estavam tendo problemas para pegar empréstimos. A liminar foi concedida a pedido do 
Sindilojas Niterói e da Fecomércio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRAÇAS E PARQUES ESTÃO LIBERADOS PARA ATIVIDADES NA NOVA FASE DE REABERTURA DO RIO
Este é o primeiro �m de semana da cidade do Rio após a liberação de mais uma fase do plano de retomada das atividades econômicas. As 
atividades estavam suspensas por conta das medidas para conter a pandemia de coronavírus. A retomada gradual foi dividida em seis fases, 
anunciadas pelo prefeito Marcelo Crivella no início de junho. Nesta sexta-feira, o Rio entrou na fase 3-B. Cada etapa tem previsão de durar 15 
dias. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

O TURISMO ESTÁ DE VOLTA. SÓ FALTAM OS TURISTAS
De várias praias do município de Aquiraz, na região metropolitana da capital cearense, é possível ouvir os gritos – mesmo que distantes – dos 
turistas que encaram o maior tobogã do mundo, chamado de Insano, principal atração do parque aquático Beach Park. Com 41m de altura, a 
queda leva apenas 5 segundos e atinge velocidade de 105 km/h. Aqueles que não gritam, segundo os funcionários que organizam as �las, é 
porque perdem o fôlego. Há mais de 100 dias, no entanto, tão insano quanto o brinquedo é o cenário vivido pela empresa. No resort que recebeu 
quase 1 milhão de visitantes no ano passado só se ouve o sopro dos ventos típicos do litoral do Nordeste. 
(Fonte: Isto é Dinheiro). CONFIRA AQUI!

POLÍCIA APREENDE 10 TONELADAS DE PEÇAS DE CARROS FALSIFICADAS E AVALIADAS EM R$15 MILHÕES
Uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) aprendeu dez toneladas de peças para carros 
falsi�cadas. O material, avaliado pelo polícia em R$ 15 milhões, foi encontrado em três lojas no município de Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, e em uma outra varejista localizada na Taquara, na Zona Oeste do Rio. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RENEGOCIAÇÃO DE ALUGUÉIS COMERCIAIS ATINGIU 60% NA LELLO EM MEIO À CRISE
A crise econômica fez com que muitos inquilinos procurassem os proprietários dos imóveis onde moram ou têm o seu pequeno comércio na 
tentativa de renegociar o valor do aluguel. A imobiliária Lello intermediou o equivalente a 12 milhões de reais em renegociações – entre 
descontos, abonos e adiamentos – desde o início da pandemia do novo coronavírus em São Paulo. Na locação residencial, os pedidos de ajustes 
chegaram a 27%, enquanto na comercial alcançaram 60%. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PARA ATRAIR CLIENTES, EMPRESAS FAZEM ‘MARKETING DA SEGURANÇA’
Em tempos de alta contaminação por causa do coronavírus, a autorização para reabertura do comércio e a adoção de novas medidas de 
segurança não são su�cientes. Mostrar para o cliente que ele pode voltar ao estabelecimento sem medo faz parte da reabertura. Empresas no 
Rio investiram em ações de marketing da segurança para divulgar o seu novo normal, especialmente as que têm serviços de contato direto com 
cliente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PLANO DE RETOMADA DA ECONOMIA SERÁ LANÇADO QUARTA-FEIRA
No plano de retomada da economia de Niterói pós-pandemia, cujas ações serão anunciadas quarta-feira pelo prefeito Rodrigo Neves, há obras e 
parcerias que vão ajudar a cidade a recuperar o fôlego �nanceiro, abalado com os efeitos da crise sanitária. Rodrigo adiantou ao GLOBO-Niterói 
que o projeto está amparado em cinco pilares: programa Supera Mais, de empréstimo a empresários; melhorias habitacionais e sanitárias em 
comunidades; dragagem do Canal de São Lourenço; instalação do Mercado Municipal; e parcerias com universidades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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