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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

IBGE: AUXÍLIO EMERGENCIAL CHEGA A 29,4 MILHÕES DE DOMICÍLIOS
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) indica que cerca de 29,4 milhões de domicílios brasileiros, ou seja, 43% do total, 
receberam, em junho deste ano, algum tipo de medida de proteção social para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, 
como o Auxílio Emergencial e o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Na comparação com o mês anterior, foram mais 
3,1 milhões de lares bene�ciados. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

DEPOIS DE LONGAS FILAS NAS AGÊNCIAS, CAIXA AVISA QUE METADE DAS CONTAS BLOQUEADAS PODE SER LIBERADA PELO 
APLICATIVO DO BANCO
Depois de um dia marcado pela volta das longas �las às agências da Caixa Econômica Federal, por conta do bloqueio de poupanças sociais digitais 
— usadas para o pagamento do auxílio emergencial —, o presidente do banco, Pedro Guimarães, informou que aqueles que tiveram as contas 
bloqueadas por suspeitas de fraude deverão seguir o cronograma de pagamento do benefício, por mês de nascimento, para fazer a regularização 
de seus cadastro nas agências bancárias. Nesta quarta-feira (dia 22), Guimarães informou ainda que aqueles que tiveram o acesso suspenso por 
apresentarem inconsistências cadastrais sequer precisarão ir ao banco, podendo revalidar o cadastro por meio do aplicativo Caixa Tem. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CAIXA VAI PERMITIR ANTECIPAÇÃO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS
A Caixa lançou nesta quinta-feira, 23, uma nova linha de crédito que antecipa o saque-aniversário do FGTS. A linha irá incluir até três saques, que 
seriam recebidos apenas após três anos, e terá taxa de juros �xas de 0,99% ao mês. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SUPERA MAIS VAI APOIAR EMPRESAS DE NITERÓI COM CRÉDITO FINANCEIRO
Em nova frente para apoiar empresas em di�culdades, a Prefeitura de Niterói lançou ontem o programa Supera Mais, que vai garantir o acesso a 
crédito para microempresas e pequenas empresas sediadas na cidade com faturamento anual inferior a R$ 1 milhão. Os empréstimos serão 
disponibilizados por meio da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio). As inscrições para pleitear o benefício estão abertas, e 
podem ser feitas no site da Secretaria municipal de Fazenda: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TRABALHADOR PODERÁ OPTAR POR RECEBER SEGURO-DESEMPREGO EM QUALQUER CONTA BANCÁRIA
Trabalhadores poderão, a partir desta sexta-feira, solicitar o recebimento do seguro-desemprego em qualquer conta bancária de sua preferência. 
O crédito será feito por meio de transferência eletrônica bancária (TED) para depósito em conta-corrente ou poupança de titularidade do 
bene�ciário. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COORDENADORA DO IBGE DIZ QUE PANDEMIA NÃO É MAIS IMPEDITIVO PARA PROCURAR TRABALHO
A �exibilização das medidas de isolamento social em diferentes regiões do País tem feito com que a pandemia do novo coronavírus deixe de ser 
um empecilho na busca por emprego, segundo Maria Lucia Vieira, coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geogra�a 
e Estatística (IBGE). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA SAÚDE TEM R$27 BILHÕES PARA INVESTIR NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, E ESPECIALISTA CRITICA: ‘ESSA DEMORA 
É FATAL’
Para combater o novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde tem ainda no “bolso” quase R$ 30 bilhões. Dos R$ 39,2 bilhões que a pasta tem 
para frear o avanço da pandemia no país, só R$ 12,2 bilhões (31%) foram pagos, ou seja, efetivamente gastos. Às vésperas de o Brasil entrar no 
sexto mês de pandemia, o governo federal ainda tem R$ 27 bilhões para investir em transferências a estados e municípios e por meio de 
aplicações diretas, como compras centralizadas, para combater o novo coronavírus. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO TEM 1 ANO PARA CONCLUIR REFORMAS TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, DIZ MAIA
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta quinta-feira (23) que o Congresso tem 12 meses para fazer as reformas tributária 
e administrativa. Para ele, no segundo semestre do ano que vem, “ninguém vai votar nada” porque “todo mundo estará olhando o processo 
eleitoral” de 2022. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

ARRECADAÇÃO FEDERAL DESPENCA 29,6% E TEM PIOR JUNHO EM 16 ANOS
Ainda com fortes efeitos da pandemia do novo coronavírus na atividade econômica, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas 
federais registrou uma queda de 29,6% em junho, contra o mesmo mês do ano passado. O valor arrecadado pelo governo somou R$ 86,258 
bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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BAR, ACADEMIA OU IGREJA? OS LOCAIS COM MAIOR RISCO DE CONTRAIR COVID-19
Uma orientação da Associação Médica do Texas, nos Estados Unidos, pode dar uma luz aos locais e atividades nas quais as pessoas correm mais 
riscos de contrair o novo coronavírus em tempos de reabertura total ou parcial dos comércios nos estados brasileiros e no mundo. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LE CANTON RETOMA OPERAÇÃO COM HOTEL CHEIO
Após quase quatro meses de portas fechadas, o Le Canton, na Serra Fluminense, reabriu as portas nesta sexta-feira, 17/07. Obedecendo as 
limitações de acomodação previstas pela prefeitura de Teresópolis, o complexo hoteleiro ocupou 100% da capacidade autorizada, recebendo 
seus hóspedes ávidos por um descanso em contato com a natureza. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

MARCAS INVESTEM EM APPS PRÓPRIOS DE ‘DELIVERY’ PARA REDUZIR CUSTOS
Passada a busca urgente no início da pandemia do novo coronavírus para adaptar o negócio ao delivery, empresários de pequenos negócios e 
grandes redes estão investindo no desenvolvimento de aplicativos personalizados e para entrega própria de suas marcas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NADANDO EM OVOS: MANTIQUEIRA CRESCE NA PANDEMIA E EXPANDE SERVIÇO DE ASSINATURA
Maior granja do país, o grupo mineiro Mantiqueira está nadando em ovos. Desde o início da pandemia, as vendas dispararam: o país já era o 
maior consumidor mundial per capta e deve ver o consumo aumentar 8,5% este ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

OTIMISMO: APÓS FLEXIBILIZAÇÃO, EX-GERENTE DE RESTAURANTE ABRE O PRÓPRIO BAR NA TIJUCA
No meio do caminho tinha uma pedra chamada Covid-19. O empresário Luis Lima, de 30 anos, olhou o obstáculo, avaliou os riscos e seguiu em 
frente, sem tropeçar. O resultado desse ato de coragem atende pelo nome de Armazém Tijucano, um bar e restaurante inaugurado no último dia 
10. Localizado na Rua São Francisco Xavier 332, no Maracanã, o espaço já nasceu adaptado ao novo normal, ou seja, seguindo normas rígidas de 
higiene e restrições de ocupação de 50% impostas pela necessidade de se manter o distanciamento social. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAMPANHA EM PROL DO COMÉRCIO LOCAL
A Prefeitura de Nilópolis está fazendo uma campanha para incentivar o comércio local. Em meio aos problemas que a pandemia do coronavírus 
trouxe, os micro e pequenos negócios estão sendo muito afetados e sofrendo grande impacto em suas atividades. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

https://exame.com/ciencia/bar-academia-ou-igreja-os-locais-com-maior-risco-de-contrair-covid-19/
https://diariodorio.com/le-canton-retoma-operacao-com-hotel-cheio/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/o-dia-na-baixada/2020/07/5957186-campanha-em-prol-do-comercio-local.html
https://odia.ig.com.br/economia/2020/07/5957156-ibge--auxilio-emergencial-chega-a-29-4-milhoes-de-domicilios.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/depois-de-longas-filas-nas-agencias-caixa-avisa-que-metade-das-contas-bloqueadas-pode-ser-liberada-pelo-aplicativo-do-banco-24546318.html
https://exame.com/seu-dinheiro/caixa-vai-permitir-antecipacao-do-saque-aniversario-do-fgts/
https://odia.ig.com.br/niteroi/2020/07/5957278-supera-mais-vai-apoiar-empresas-de-niteroi-com-credito-financeiro.html
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/07/5957238-coordenadora-do-ibge-diz-que-pandemia-nao-e-mais-impeditivo-para-procurar-trabalho.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/ministerio-da-saude-tem-27-bilhoes-para-investir-no-combate-ao-coronavirus-especialista-critica-essa-demora-fatal-rv1-1-24546112.html
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/07/23/congresso-tem-1-ano-para-concluir-reformas-tributaria-e-administrativa-diz-maia
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/24-001.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/24-002.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/24-003.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/24-004.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/24-005.jpg

