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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

DEMANDA DE EMPRESAS POR CRÉDITO CRESCE 12,1% EM JUNHO ANTE MAIO, DIZ SERASA
Levantamento realizado pela Serasa Experian revelou que a demanda por crédito das empresas cresceu 12,1% no mês de junho em comparação 
com maio de 2020. Este é o segundo aumento consecutivo do indicador, que em maio havia registrado alta de 12,3% ante o mês anterior. Os 
resultados de junho foram puxados especialmente pelo setor de serviços, que apresentou alta de 15,7%, seguido da indústria e do comércio, com 
crescimentos de 9,3% e 8,9%, respectivamente. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

EQUIPE ECONÔMICA QUER ANTECIPAR ENVIO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA TRIBUTÁRIA AO CONGRESSO
Diante da resistência à primeira parte da reforma tributária apresentada pelo governo — que consiste na uni�cação de dois impostos federais, 
PIS e Co�ns, com alíquota de 12% — a equipe econômica planeja antecipar o envio das etapas restantes da proposta ao Congresso até o dia 15 
de agosto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

VICE DO RIO JÁ PENSA NO SECRETARIADO
Claudio Castro, o vice de Wilson Witzel, em conversas privadas tem dito que, se assumir mesmo o governo do Rio de Janeiro, chamará o 
ex-ministro José Gomes Temporão para ocupar sua secretaria de Saúde. 
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

TOFFOLI MANDA DISSOLVER COMISSÃO INSTALADA NA ALERJ PARA ANALISAR IMPEACHMENT DE WITZEL
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias To�oli, mandou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) dissolver a 
comissão formada para analisar o processo de impeachment aberto contra o governador Wilson Witzel. Ele estipulou que outra comissão seja 
formada, seguindo os critérios de proporcionalidade da representação que cada partido político tem na Casa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

METADE NA ESCOLA, METADE EM CASA: ENSINO HÍBRIDO É O PRÓXIMO NÓ DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Depois do ensino remoto emergencial, a educação brasileira agora mergulha em discussões sobre um novo modelo cuja implantação foi 
acelerada pela pandemia da Covid-19: o híbrido. Nele, parte das aulas é feita presencialmente na escola e outra, em casa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E IMUNIZAÇÃO: OS DESAFIOS DA VACINAÇÃO NO BRASIL
A situação da pandemia da Covid-19 no Brasil, que tem apresentado média diária de mais de mil mortes, justi�ca a expectativa depositada na 
comprovação da e�cácia das vacinas que estão sendo testadas por aqui. É natural que a ansiedade faça com que muitos esqueçam que, entre o 
resultado positivo das pesquisas e a imunização da população, ainda exista um longo caminho a ser percorrido. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

RIO TEM SEMANA COM MAIS CASOS REGISTRADOS DE COVID-19 EM JULHO: 40% SÓ NA BAIXADA E NO NORTE; NÚMERO DE MORTES 
CHEGA A 12,8 MIL
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados nesta segunda-feira (27), nas últimas 24 horas, o estado do Rio registrou 41 mortes 
e 1.509 novos casos con�rmados de Covid-19. Ao todo, são 12.876 vítimas da doença e 157.834 diagnósticos positivos desde o início da 
pandemia. Ainda de acordo com os dados do governo, 135.552 pessoas se recuperaram do vírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA DIZ QUE RIO FARÁ CONSULTA À POPULAÇÃO CARIOCA SOBRE FESTA DE RÉVEILLON, AFETADA PELA PANDEMIA
A prefeitura do Rio ainda estuda opções para comemorar o Réveillon de 2020 para 2021. A tendência é que, após de�nir prováveis maneiras para 
comemorar a data, uma consulta popular seja feita pelo governo municipal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM REABERTURA POR QUATRO HORAS, LOJISTAS DE SHOPPING CENTERS APONTAM PREJUÍZO DE ATÉ 65%
Depois de mais de 80 dias fechados, os shopping centers da capital paulista reabriram as portas no último dia 11 de junho, véspera do Dia dos 
Namorados. A data é historicamente uma das melhores para o varejo, mas não foi o su�ciente para ajudar a reverter as perdas. Durante todo o 
�nal de semana, a queda no faturamento foi de até 65%, em comparação ao período antes da pandemia, segundo Nabil Sayhoun, presidente da 
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CNPJS A MENOS: 230 MIL EMPRESAS DEIXARAM DE SER ABERTAS NO SEGUNDO TRIMESTRE 
O impacto da Covid-19 na economia pode ser medido não apenas pelas empresas que fecharam ou entraram em recuperação judicial, mas 
também por aquelas que deixaram de abrir. Só no segundo trimestre deste ano, foram mais de 230 mil. O cálculo é da Neoway, empresa de 
análise de dados e inteligência arti�cial, e se baseia em dados públicos, variáveis proprietárias e algoritmos exclusivos, além da evolução do 
número de novas organizações nos últimos cinco anos, divididas por região, porte e segmento de atuação. 
(Fonte: O Globo/ Capital). CONFIRA AQUI!

PARA FUGIR DA PRECARIZAÇÃO, MOTORISTAS DE APLICATIVO RECORREM AO MEI: VOLUME DE INSCRIÇÕES SUBIU 150% NA CRISE
Os aplicativos de delivery se transformaram em uma opção de renda para momentos de desemprego – e os motoristas estão começando a 
descobrir o MEI (microempreendedor individual) como alternativa para compensar a precarização de um trabalho sem vínculo empregatício. 
(Fonte: O Globo/ Capital). CONFIRA AQUI!

COVID AFASTA ESTRANGEIROS, E HOTÉIS APOSTAM EM TURISTAS BRASILEIROS NA RETOMADA
A recepção calorosa aos turistas no Rio precisou tirar férias forçadas na pandemia. No setor hoteleiro, o enorme impacto vai sendo reduzido aos 
poucos. Segundo dados do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), na primeira quinzena de março a rede da cidade 
registrava 70% de ocupação. O número despencou para 5% na última semana daquele mês, depois dos decretos que previam o isolamento 
social. Atualmente, está perto de 25%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA TOMBA PROVISORIAMENTE O MERCADO POPULAR DA ROCINHA
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tombou provisoriamente o Mercado Popular da Rocinha, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (27). De 
acordo com a prefeitura, a iniciativa está prevista no Decreto Nº 47.590. Na cerimônia, o prefeito disse que o comércio popular da comunidade 
recebe o reconhecimento o�cial do povo do Rio de Janeiro para se tornar um monumento como é o Pão de Açúcar. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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