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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

CONTAS DIGITAIS SE POPULARIZAM NA PANDEMIA: VEJA QUAL É A MELHOR PARA VOCÊ
A pandemia mudou diversos hábitos da sociedade, digitalizando e simpli�cando processos à distância, com transformações profundas no 
sistema bancário. Brasileiros que iam todos os meses aos bancos para sacar dinheiro, que pouco usavam suas contas ou mesmo que nunca as 
tiveram, foram obrigados a aprender rapidamente a movimentar poupanças sociais digitais. Com isso, estão sendo incluídos no sistema 
�nanceiro e conhecendo diversas empresas com diferentes estratégias para conquistar os consumidores. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONTA DA PANDEMIA CHEGA A R$700 BILHÕES
Nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, a doença trazida pelo coronavírus não passaria de uma “gripezinha”. Mas, como já dava para imaginar 
na época de sua troça, há cinco meses, o estrago causado pela pandemia no País não tem qualquer semelhança com o de um surto de gripe 
comum, tratada com vitamina C e cama – ou cloroquina, como prefere Bolsonaro. 
(Fonte: Isto É). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ESTADO REGULAMENTA LEI SOBRE POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS COM FOCO NA RETOMADA DA ECONOMIA
O governador Wilson Witzel assinou, nesta sexta-feira (07/08), o decreto de regulamentação da Lei número 8.445/2019, que aperfeiçoa a 
política de incentivos �scais no Estado do Rio de Janeiro. Com a medida, existe, a partir de agora, uma nova sistematização de metas a serem 
cumpridas, como aumento da arrecadação, geração de empregos, regularidade tributária, sustentabilidade ambiental, investimentos em 
tecnologia e  competitividade com outros estados. 
(Fonte: Portal Governo do Estado do RJ). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

FALTA DE MÁSCARA, BANHO DE SOL E VENDA DE BEBIDAS: CARIOCAS VÃO À PRAIA E DESRESPEITAM REGRAS SANITÁRIAS
Os cariocas aproveitaram mais um domingo de sol para curtir as praias da Zona Sul. Apesar de mais vazias do que no sábado, as areias e calçadões 
foram novamente palco de irregularidades, uma vez que a falta de �scalização deixou banhistas e vendedores à vontade pra desrespeitar as 
regras sanitárias estabelecidas pela prefeitura. As praias do Leme e do Arpoador eram onde se concentravam maior número de banhistas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

ENTREVISTA: RODRIGO MAIA DEFENDE ‘MURO’ ENTRE AS FORÇAS ARMADAS E O GOVERNO
A seis meses de deixar a presidência da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) defende a discussão no País de um limite à atuação de 
militares da ativa na estrutura do próximo governo. Sem apontar diretamente para os generais nos cargos da atual gestão do presidente Jair 
Bolsonaro, ele ressalta a necessidade de respeitar o "muro" entre o Estado, a quem as Forças Armadas estão vinculadas, e o governo, formado 
especialmente por agentes públicos eleitos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ENTENDA COMO A ‘NOVA CPMF’ PODE INCIDIR EM ITENS DO DIA A DIA, DO PÃOZINHO À PASSAGEM DE ÔNIBUS
Defendido pela equipe econômica, o tributo sobre movimentações �nanceiras pode gerar um efeito em cascata na economia e nas compras do 
brasileiro — do pãozinho ao supermercado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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ARTIGO: IMPOSTO DIGITAL É NECESSÁRIO
A pandemia do novo coronavírus está dando contornos mais nítidos a uma situação econômica já esboçada antes do início da política de 
distanciamento social. O comércio, de uma hora para outra, concentrou seus esforços nos canais eletrônicos de venda. Embora a tendência já 
fosse clara anteriormente, ela ganhou intensidade nos últimos tempos, com a quebra da resistência de muitos consumidores. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PONTOS TURÍSTICOS ESTÃO PRONTOS PARA A REABERTURA NO PRÓXIMO SÁBADO
Fechados desde março em razão da pandemia do coronavírus, os principais pontos turísticos se preparam para reabrir no próximo sábado. Entre 
as atrações estão a roda gigante RioStar, AquaRio, Bondinho do Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado e Trem do Corcovado. Na quarta-feira, está 
prevista uma coletiva para mais informações sobre a volta. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COM OBRAS RETOMADAS, LIVRARIA DA TRAVESSA DE ICARAÍ ABRE EM NOVEMBRO
Diante de tantas lojas fechadas pela cidade, a Livraria da Travessa vem com uma notícia boa: as obras da loja da Tavares de Macedo, em Icaraí, 
foram retomadas na última segunda, e a previsão de inauguração (que seria em maio e teve que ser revista por causa da pandemia) é novembro. 
O imóvel tem três andares e abrigará 50 mil livros. Mesmo com tantas incertezas, o dono da Travessa, Rui Campos, acredita: “Se tem um lugar 
pelo qual vale a pena sair de casa, é uma boa livraria”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EXPANSÃO DE REDES DE BOTEQUINS ASSUME LUGAR DE ANTIGAS CASAS QUE NÃO RESISTIRAM À CRISE IMPOSTA PELO CORONAVÍRUS
O cliente vai a um bar na Tijuca, bebe um chope artesanal e saboreia uma porção de um aperitivo à moda da casa. Uma semana depois, decide 
conhecer um pé-limpo em Copacabana, percebe que chope é igual ao que pediu no sábado anterior e descobre que a moda do aperitivo chegou 
à Zona Sul. O mesmo poderia acontecer se ele entrasse em alguns estabelecimentos da Barra, de Ipanema, da Lapa... Em tempos de coronavírus, 
redes de botequins não só conseguiram resistir à tormenta como compraram parte dos estabelecimentos que fecharam as portas, o que vem 
provocando polêmica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS E COMERCIANTES ESTRANGEIROS ESTARIAM ENTRE AS VÍTIMAS DOS FISCAIS DO IPEM PRESOS NA BAIXADA
A Polícia Civil informou, neste sábado, que empresários e comerciantes estrangeiros estariam entre as vítimas de oito �scais do Instituto de Pesos 
e Medidas (Ipem), presos por suspeita de extorsão, nesta sexta-feira, no Feirão das Malhas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De 
acordo com as investigações, o grupo estaria se passando por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial 
(DRCPIM) para realizar as extorsões. A informação consta em um inquérito da especializada, que investiga a atuação do bando criminoso em 
todo o estado. Entre os presos está Fabio Mathias Bullos, chefe de gabinete do presidente da autarquia, Luis Machado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FECHADOS DEVIDO À PANDEMIA, BECO DAS GARRAFAS, SOLAR DE BOTAFOGO E AUDIO REBEL FAZEM CAMPANHAS PARA SE MANTER
Uma nota fora da escala que dói nos ouvidos — e no coração. A pandemia fechou portas e palcos e provocou um descompasso nos cofres de 
casas de espetáculos de pequeno e médio portes no Rio. O Espaço Cultural Olho da Rua, em Botafogo, por exemplo, não conseguiu resistir a três 
meses sem receita e encerrou suas atividades no �m de maio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS CORTAM CUSTOS E INVESTEM EM OPERAÇÕES ON-LINE PARA SAIR DO VERMELHO
As grandes empresas começaram a divulgar seus resultados do segundo trimestre e tudo veio, até agora, como o mercado esperava: números 
fracos, re�exo do pior período da pandemia do novo coronavírus. O cenário continua nebuloso, mas analistas destacam que algumas empresas 
estão aproveitando esse período de 'hibernação' da atividade para se reestruturar, cortar custos e traçar estratégias para os próximos meses. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RICARDO ELETRO DEMITE 3.500, FECHA TODAS AS LOJAS E PEDE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A empresa, que estava em recuperação extrajudicial desde 2019, também decidiu fechar todas as suas lojas físicas e focar no comércio eletrônico. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

CHECK-IN DIGITAL E TROCA DE AR: A NOVA REALIDADE DAS VIAGENS DE AVIÃO
Aos poucos, as companhias aéreas retomam sua malha de voos, enquanto veem a demanda se recuperar. Para tornar a viagem segura, as três 
principais empresas brasileiras mudaram a distribuição de petiscos e bebidas, incentivam o check-in digital e intensi�caram a limpeza das 
aeronaves. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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