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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

GOVERNO ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO DE R$ 639 MILHÕES PARA REFORÇAR COMBATE À COVID-19
Enquanto os números de contaminados e óbitos crescem meteoricamente há duas semanas, desde as autorizações em várias capitais – por 
governadores e prefeitos – de reabertura do comércio, o governo abriu crédito extraordinário de R$ 639 milhões para reforçar o combate à 
covid-19. A verba sairá de ações direcionadas dos Ministérios da Educação, Justiça, da Família e dos Direitos Humanos. A destinação é ampla, não 
apenas para a área de Saúde. Tem de apoio à Educação básica, passando por compra de veículos para transporte escolar, até para programas 
variados do front hospitalar. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA TETO DE 30% AO ANO PARA JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E DO CHEQUE ESPECIAL
O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira um projeto que coloca um teto de 30% ao ano nos juros do cartão de crédito rotativo e no cheque 
especial até o �m deste ano, em razão da crise econômica gerada pela pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL TEM 2.873.304 CASOS DE COVID-19, INDICA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DA IMPRENSA EM BOLETIM DAS 13H
O número de casos con�rmados de Covid-19 no Brasil subiu para 2.873.304 indica o boletim das 13h do consórcio de veículos de imprensa 
formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira. Os números são consolidados a partir das 
secretarias estaduais de Saúde. O total de mortes é de 97.692. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

WITZEL AUTORIZA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS NOS CURSOS DA ÁREA DE SAÚDE EM UNIVERSIDADES PARTICULARES
O governador do Rio, Wilson Witzel, autorizou o retorno de atividades práticas nos cursos da área de saúde em instituições privadas de ensino 
superior, como medicina, enfermagem, farmácia, odontologia e �sioterapia. O novo decreto foi publicado no Diário O�cial desta quinta-feira, dia 
6, e a�rma que �ca a critério de cada universidade, de acordo com seu plano de retorno, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual (EPIs) aos alunos, bem como a orientação para seu uso adequado. O decreto também prorrogou, até o dia 20 de agosto, algumas 
medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à propagação do coronavírus no estado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DIEESE: CUSTO DA CESTA BÁSICA CAIU EM 13 CAPITAIS NO MÊS DE JULHO
No mês de julho, o custo da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Nas outras quatro capitais, o custo subiu. Entre as capitais analisadas, a cesta básica mais cara encontrada foi a de 
Curitiba, onde o preço médio estava em torno de R$ 526,14; seguida por São Paulo, com custo médio de R$ 524,74. A cesta mais barata era a de 
Aracaju, com preço médio de R$ 392,75. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

IBGE: NÚMERO RELATIVO À AUSÊNCIA DE VAGAS DE TRABALHO ATINGE RECORDE NO BRASIL
No trimestre terminado em junho de 2020, faltou trabalho para um recorde de 31,946 milhões de pessoas no País, segundo os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). A taxa 
composta de subutilização da força de trabalho subiu de 24,4% no trimestre até março para 29,1% no trimestre até junho, maior resultado da 
série. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO RIO PRORROGA MEDIDAS RESTRITIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS
O governador do Rio, Wilson Witzel (PSL), prorrogou as medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à covid-19. Conforme antecipado pelo 
DIA, o decreto foi publicado em Diário O�cial desta quinta-feira. No texto, o uso de máscara permanece obrigatório em todo o estado do Rio de 
Janeiro. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

APENAS 27% DOS EMPRESÁRIOS FLUMINENSES ESTÃO COM AS CONTAS SAUDÁVEIS
Uma pesquisa inédita realizada pela Fecomércio/RJ revelou que 46% dos empresários �uminenses pretendem buscar algum tipo de crédito para 
seus negócios para enfrentar os efeitos da pandemia. Apenas 27% a�rmaram que não vão tomar crédito porque suas empresas estão saudáveis. 
A pesquisa também procurou saber o motivo dessa decisão junto aqueles que não pretendem buscar auxílio �nanceiro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LUZ NO FIM DO TÚNEL
Com a �exibilização das regras de distanciamento social, o comércio do Rio começa a recuperar o tempo perdido. Dados da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) mostram que o consumo na cidade subiu 5,2%, entre 20 e 24 de julho, na comparação com a semana 
anterior (13 a 17 de julho). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APÓS JUSTIÇA DO RIO SUSPENDER RETOMADA DE AULAS NA REDE PRIVADA, PREFEITURA DIZ QUE ESCOLAS ‘DECIDEM SE VOLTAM’
Após a Justiça do Rio determinar a suspensão do decreto municipal que autorizava a retomada de atividades presenciais no ensino fundamental 
da rede particular, a prefeitura divulgou uma nota, na tarde desta quinta-feira, na qual a�rma que "as escolas privadas que decidem se voltam 
ou não às aulas". 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

VIRADA DO ANO NO RIO TERÁ SHOWS SEM PÚBLICO TRANSMITIDOS PELA INTERNET E PELA TV
Mesmo sem uma grande queima de fogos e shows na Praia de Copacabana, o réveillon no Rio não deve passar em branco. A proposta da Riotur, 
que prepara o caderno de encargos para a virada, é espalhar shows de luzes pela cidade — com transmissão pela internet e TV — para evitar 
aglomeração. Não haverá balsas no mar com fogos, nem palcos. Em vez disso, o público poderá assistir em casa as lives gravadas em locais com 
acesso controlado, como Cristo Redentor e Parque Madureira. Na orla de Copacabana, uma ideia é fazer o espetáculo com iluminação especial 
nos dois fortes, mas num tempo bem menor do que o habitual. Na última virada, o show pirotécnico durou 14 minutos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

‘NÃO ADIANTA QUERER OBRIGAR O EMPRESÁRIO A TER PREJUÍZO’, DIZ CRIVELLA SOBRE LINHAS DE ÔNIBUS QUE SUMIRAM DAS RUAS 
OU REDUZIRAM FROTA
Os deslocamentos entre a casa e o trabalho, na Zona Norte do Rio, se tornaram um transtorno diário para a doméstica Diana Gomes Pereira, de 
36 anos. Ela precisa andar cerca de 20 minutos de Tomás Coelho, onde mora, até o bairro vizinho de Cascadura todas as manhãs para pegar um 
ônibus que a levará ao serviço, no Méier. A rotina se repete desde sexta-feira passada, quando a 652 sumiu das ruas com o encerramento das 
atividades da Viação Estrela. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO PODE PERDER 70% DAS CRECHES PARTICULARES APÓS PANDEMIA, ALERTA ASSOCIAÇÃO
A decisão da Justiça do Rio de suspender a volta às aulas na rede privada pode gerar uma onda de demissões nas creches da cidade a partir da 
semana que vem. A expectativa era que a reabertura dos estabelecimentos de educação infantil fosse autorizada na fase 6 do plano de retomada 
do município, previsto para o dia 16. No entanto, uma decisão do desembargador Peterson Barroso Simão, que suspendeu o retorno das 
atividades presenciais para turmas de 4°, 5°, 8° e 9° anos do ensino fundamental, também proibiu a prefeitura de expedir qualquer ato 
administrativo para promover o retorno das atividades educacionais presenciais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TOCA DO VINICIUS, REDUTO DA BOSSA NOVA EM IPANEMA, FECHA AS PORTAS
Na rua onde Vinicius de Moraes e Tom Jobim viam passar, diariamente, Helô Pinheiro, a musa inspiradora da canção “Garota de Ipanema”, a Toca 
do Vinicius, famoso reduto da cultura da bossa nova, busca alguém que volte a enchê-la de graça. Fechada desde o início da pandemia, a casa 
poderá reabrir, caso o dono e fundador do espaço, Carlos Alberto Afonso, consiga negociar um contrato de licenciamento da marca — uma das 
exigências dele é que a Toca continue instalada no bairro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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