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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

FUNDO PRIVADO VAI OFERECER CRÉDITO DE R$10 MILHÕES A PEQUENAS EMPRESAS NO RIO. SAIBA COMO SOLICITAR
As pequenas empresas da região metropolitana do Rio afetadas pela crise provada pela pandemia vão ganhar apoio da iniciativa privada, por 
meio do projeto Estímulo 2020, que chega à cidade nesta quarta-feira. O fundo, totalmente privado, pretende oferecer R$ 10 milhões em crédito 
para negócios locais, e é bancado por marcas como Vale, Dasa e Engie. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BANCO CENTRAL VÊ RECUPERAÇÃO PARCIAL DA ECONOMIA E INCERTEZA COM FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
O Banco Central (BC) a�rmou nesta terça-feira (dia 11) que vê uma recuperação parcial na atividade econômica, mas ainda enxerga elementos 
que di�cultam a previsibilidade da retomada da economia. A informação consta da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária 
(Copom), que decidiu pelo corte da taxa básica de juros, Selic, de 2,25% para 2% ao ano. Na ata, o Comitê apontou que a pouca previsibilidade 
para a atividade econômica leva em conta dois fatores: a evolução da pandemia e o comportamento da economia diante do �m do auxílio 
emergencial.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONSELHO DO FGTS APROVA DISTRIBUIR R$7,5BI A TRABALHADORES E AUMENTA RENDIMENTO DO FUNDO
O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (11) a distribuição de R$ 7,5 bilhões aos 
trabalhadores, o que melhora o rendimento dos recursos depositados. O conselho se reuniu por videoconferência, e o valor a ser distribuído 
corresponde a 66,2% do lucro do FGTS em 2019, cujo montante chegou a R$ 11,324 bilhões. Os valores serão depositados até 31 de agosto. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ APROVA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021 QUE PREVÊ ROMBO DO ESTADO EM R$26,09 BILHÕES
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021 do estado, aprovada na tarde desta terça-feira pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) 
mostra que o Rio prevê chegar no �m do ano que vem no vermelho, com um dé�cit �scal (inclui a relação entre receita e despesa, além de juros 
e encargos de sua dívida pública) de R$ 26,09 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MINISTÉRIO DA SAÚDE QUER DADOS MAIS DETALHADOS SOBRE VACINA RUSSA
Diante das informações insu�cientes sobre o desenvolvimento da vacina russa contra a Covid, o Ministério da Saúde fará uma segunda reunião 
sobre o tema até semana que vem. Nesta terça-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o registro do primeiro imunizante contra 
a doença. Na pasta da Saúde, no entanto, a ordem é para buscar mais dados sobre a droga antes de qualquer plano de aquisição. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SALIM MATTAR PEDE DEMISSÃO E GUEDES FALA EM DEBANDADA NA EQUIPE ECONÔMICA
O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta terça-feira (11) que sua equipe econômica sofreu “uma debandada”. Dois secretários especiais 
pediram demissão. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

MUNICÍPIO DO RIO TEM QUASE 10% DAS MORTES CAUSADAS POR COVID-19 NO BRASIL
No último sábado (08/08), o Brasil chegou à triste marca de 100 mil pessoas falecidas em decorrência da Covid-19. E, deste total, o município do 
Rio de Janeiro abrange, segundo o último boletim o�cial da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (10/08), 8.612 mortes, 
representando cerca de 8,6% dos óbitos nacionais. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

PRAIA DE COPACABANA SERÁ O ‘PROJETO PILOTO’ DA MARCAÇÃO DE LUGAR NA AREIA POR APLICATIVO NO RIO
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que a Praia de Copacabana, na Zona Sul, será a primeira que passará pelo teste de 
marcação de lugar na faixa de areia. O anúncio do local escolhido como "projeto piloto" foi feito em uma live, na noite de segunda-feira, dia 10. 
A reserva por um lugar na orla carioca será feita por um aplicativo que, segundo a prefeitura, vai garantir o distanciamento e evitar aglomerações 
durante a pandemia do coronavírus. O projeto piloto começará pela praia mais famosa da cidade em dias de semana, quando há menor �uxo de 
pessoas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GUEDES DIZ QUE ‘FURAR’ TETO DE GASTOS É CAMINHO PARA O IMPEACHMENT DE BOLSONARO
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou nesta terça-feira que os auxiliares que aconselham o presidente Jair Bolsonaro a burlar a regra 
do teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CARLOS AMERICO FREITAS PINHO: TRABALHO E RENDA CONTRA A CRISE
Subestimada após a reforma trabalhista, a importância dos sindicatos volta a se destacar no enfrentamento à pandemia de covid-19 e à sua 
consequente recessão. A atuação das entidades laborais e patronais se ressalta nas MPs editadas para preservar atividade econômica e empregos 
– medidas voltadas a este momento, mas cujos favoráveis podem ser mantidos, como veremos adiante. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA MANTÉM SUSPENSA VOLTA ÀS AULAS DE ESCOLAS PARTICULARES DO RIO
O Tribunal de Justiça do Rio, em decisão nesta terça-feira (11/08) manteve a suspensão do decreto municipal que autorizava a reabertura de 
escolas privadas para o 4º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental na capital. A decisão foi do desembargador Claudio de Mello Tavares, 
presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), que negou um recurso da Prefeitura. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

CARIOCAS TERÃO DESCONTO PARA VISITAR PONTOS TURÍSTICOS NA REABERTURA: DETALHES SERÃO ANUNCIADOS NESTA 
QUARTA-FEIRA
Após a longa temporada de um hibernar forçado pela pandemia do novo coronavírus, cinco das principais atrações turísticas do Rio reabrem no 
próximo sábado, dia 15 de agosto. Será possível reviver as experiências do Trenzinho do Corcovado, do Bondinho do Pão de Açúcar, do Centro de 
Visitantes Paineiras, do AquaRio e da roda-gigante Rio Star, que voltam a funcionar sob um rígido protocolo para evitar o contágio pelo 
coronavírus, incluindo medidas que aperfeiçoam as adotadas em países como Itália e Espanha. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA ECONOMIA REGISTRA SALDO DE 168 MIL EMPRESAS ABERTAS EM JULHO
O Ministério da Economia registrou saldo positivo de 168 mil empresas abertas em julho. O resultado positivo é a diferença entre as 250 mil 
empresas criadas e as 82 mil empresas extintas no período. A estatística foi publicada nesta terça-feira no Mapa das Empresas do Ministério da 
Economia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

HOTEL CASA
Os hotéis, um dos setores mais afetados com a pandemia, estão se reinventando para atrair hóspedes. Em Brasília, por exemplo, Saint Paul e o 
Kubitscheck Plaza passaram a oferecer tarifas promocionais de R$1.600,00/mês, para moradia. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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