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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: CAIXA BLOQUEIA MILHARES DE CONTAS APÓS SUSPEITA DE FRAUDES
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a�rmou nesta terça-feira que milhares de contas poupança digital do banco, 
movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial, foram bloqueadas por suspeita de fraude. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BANCOS JÁ PODEM OFERTAR NOVA MODALIDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
O Banco Central (BC) apresentou as condições de duas novas linhas de crédito criadas pela medida provisória (MP) 992, editada na semana 
passada, com potencial de R$ 180 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ENTENDA O QUE MUDA NAS EMPRESAS APÓS A MP 927 PERDER A VALIDADE
No domingo, 19, a medida provisória 927 perdeu sua validade. A MP permitia a �exibilização de diversas regras trabalhistas para preservar os 
empregos após os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL PROJETA RETOMADA TOTAL DA ECONOMIA PARA OUTUBRO
O governador Wilson Witzel anunciou, nesta terça-feira, que poderá retomar a atividade econômica do Estado do Rio no último trimestre do ano. 
Ele a�rmou que a medida será tomada caso a curva de contágio da covid-19 continue em queda. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RETORNO DAS AULAS EM AGOSTO SERÁ PARA 4ª E 5ª SÉRIE E 8º E 9º ANO DA REDE PRIVADA
A Prefeitura do Rio informou, nesta terça-feira, que o retorno das aulas presenciais na rede privada no dia 3 de agosto será apenas para parte das 
séries. Seguindo um protocolo rígido, os primeiros a retornar serão alunos da 4ª e 5ª série e 8º e 9º ano. Segundo Márcia Rolim, coordenadora da 
Vigilância Sanitária, a escolha das turmas aconteceu porque são anos �nais da primeira e segunda fase do Ensino Fundamental. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GUEDES APRESENTA PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA COM FUSÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS
O governo federal entregou, nesta terça-feira (21), a primeira parte de sua proposta de Reforma Tributária ao Congresso Nacional. Acompanhado 
do secretário da Receita Federal, José Tostes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu pessoalmente com o presidente do Senado e do 
Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para entregar o texto. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

ANEEL APROVA RETORNO DOS CORTES DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO A PARTIR DE AGOSTO, EXCETO PARA BAIXA RENDA
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu que, a partir do dia primeiro de agosto, volta a ser permitida a possibilidade de cortes de 
energia por falta de pagamento para consumidores residenciais e comerciais, desde que estes sejam reavisados. A distribuidora deve enviar ao 
consumidor nova noti�cação sobre existência de pagamentos pendentes, ainda que já tenha encaminhado em período anterior para o mesmo 
débito. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DIA DOS AVÓS DEVE MOVIMENTAR R$718 MILHÕES NA ECONOMIA DO RJ, APONTA FECOMÉRCIO
A celebração do Dia dos Avós este ano vai ser diferente. Sem abraço apertado e o beijo carinhoso, mas os netos não vão deixar o dia 26 de julho 
passar despercebido. Este ano, a data deve movimentar R$ 718 milhões na economia do estado. É o que aponta uma pesquisa do Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e Análises. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

DESEJO DE VIAJAR DO BRASILEIRO AUMENTOU POR CONTA DO CONFINAMENTO, APONTA PESQUISA
As limitações impostas pela pandemia aumentaram o desejo do brasileiro de viajar. Mas os hábitos dos turistas devem ser um pouco diferentes 
a partir de agora. Mais cuidados com a higiene pessoal, preferência por destinos domésticos, passeios mais familiares e locais de menor 
aglomeração aparecem como tendência para as viagens neste "novo mundo" criado pelo coronavírus. As constatações fazem parte da pesquisa 
"Revitalize o seu bem-estar", encomendada pela Hoteis.com com o objetivo de desvendar o futuro do turismo para o pós-isolamento. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SINDICATO DOS PROFESSORES DESMENTE CRIVELLA E DIZ QUE NÃO CONCORDOU COM VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS 
PARTICULARES
Após a concretização nesta terça-feira do que já havia sido antecipado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na segunda-feira, quando ele 
anunciou que as aulas presenciais na rede privada voltariam a ser permitidas a partir do dia 3 de agosto, depois de longa pausa durante a 
pandemia do novo coronavírus, o Sindicato dos Professores do Município do Rio e Regiões (Sinpro Rio) voltou a negar que tenha entrado em 
acordo com a prefeitura sobre o retorno das atividades in loco. Durante a coletiva de imprensa, onde apresentou o�cialmente o planejamento, 
Crivella a�rmou que, em encontro, a classe concordou com a ideia. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

INTERESSE POR COMPRAS ONLINE DEVE CONTINUAR APÓS PANDEMIA
O interesse dos consumidores em fazer compras online, alavancado pelo isolamento social, deverá permanecer após a pandemia de Covid-19, 
revela a pesquisa Impactos da Pandemia no Comportamento do Consumo do Brasileiro, realizada pelo Instituto Locomotiva. Foram ouvidas 
2.006 pessoas de 72 cidades de todos os estados do país. 
(Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BAR HIPÓDROMO FECHA AS PORTAS DEPOIS DE 75 ANOS, E CLIENTES FAZEM CAMPANHA EM PROL DOS FUNCIONÁRIOS
Depois de 75 anos, o Hipódromo, bar no Baixo Gávea que marcou muitas gerações de boêmios, pediu a saideira. Os donos do local convocaram 
uma reunião para anunciar aos cerca de 50 funcionários que estão fechando a casa — onde a aglomeração costumava ultrapassar o espaço das 
mesas e se estender para a calçada e a praça em frente. O local, segundo informou Ancelmo Gois em sua coluna, dará lugar a uma �lial do 
pé-limpo Brewteco. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

HERÓIS DA RESISTÊNCIA CARIOCA
O Rio perdeu mais um ícone centenário com o fechamento das portas da tradicional Casa Turuna, loja de artigos de Carnaval que funcionava há 
105 anos na Saara, no Centro. Mas na contramão da crise provocada pela covid-19, são hercúleos os esforços que estabelecimentos igualmente 
históricos têm buscado para driblar os efeitos da pandemia. Tudo para não desaparecerem para sempre e �carem apenas na memória dos 
cariocas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

O IMPACTO DA CRISE NOS EMPREGOS
Os números mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre os meses de março e maio, dão uma dimensão de 
como a pandemia da covid-19 vem afetando o mercado de trabalho nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá. De acordo com levantamento 
feito pelo DIA, o município de Niterói foi o que mais fechou vagas no período: um total de 6.560 postos de trabalho, enquanto São Gonçalo 
perdeu 3.902 empregos e Maricá, 177. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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