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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

GUEDES QUER LIBERAR R$20 BI EM INVESTIMENTOS PARA O ANO QUE VEM SEM FURAR TETO DE GASTOS
O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que sua equipe encontre uma forma de desvincular algumas despesas federais, de maneira a 
conseguir liberar recursos para aumentar o investimento público no ano que vem. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MEDIÇÃO POR FOTO NOS COMÉRCIOS
A Fecomércio RJ celebra a obtenção de diversos pleitos enviados às autoridades desde o início da pandemia. Um deles foi conquistado junto à 
concessionária Águas de Niterói, na qual a Federação pleiteou a regulamentação da autoleitura por seus consumidores. Em resposta, a 
concessionária garantiu – a seus consumidores - o faturamento da cobrança com o envio da foto do respectivo hidrômetro para os seus canais de 
atendimento, onde serão aferidos os reais e devidos valores consumidos. 
(Fonte: O Fluminense). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ESTADUAL REVÊ ESTIMATIVA DE DÉFICIT NO ORÇAMENTO DE 2021
A Assembleia Legislativa do Rio aprovou ontem o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, do Poder Executivo, que servirá 
como base para a Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano, com dé�cit de R$ 26,09 bilhões. No entanto, os números previstos no texto pelo 
governo tinham como base um cenário catastró�co, no início da pandemia, em abril. E segundo o secretário de Planejamento, Bruno Schettini, 
quando a proposta da LOA for enviada ao Legislativo as estimativas serão mais otimistas - porém, ainda dentro de um cenário de crise. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

SECRETÁRIOS DE FAZENDA DEFENDEM REFORMA TRIBUTÁRIA AMPLA SOBRE CONSUMO
Secretários estaduais de Fazenda defenderam hoje (12) que a reforma tributária seja ampla, envolvendo todos os tributos sobre consumo e os 
entes da Federação – estados, Distrito Federal, municípios e União. Em audiência pública virtual, o presidente do Comitê Nacional de Secretários 
de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Rafael Fonteles, a�rmou que o sistema tributário só 
será aprimorado com reforma ampla. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

MP ELEITORAL QUER CRIVELLA INELEGÍVEL ATÉ 2026 POR ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA
A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) no Rio de Janeiro apresentou alegações �nais em dois processos iniciados em 2018 contra o prefeito do 
Rio, Marcelo Crivella, e candidatos a deputado federal ou estadual nas eleições daquele ano, um deles �cou conhecido como "Fala com a Márcia". 
As penas reivindicadas para os réus variam da inelegibilidade por oito anos a multa de até 100 mil UFIR (R$ 355 mil) para os políticos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CERCADINHO NA PRAIA: PREFEITURA CONVERSA COM DUAS EMPRESAS DE APLICATIVOS E ESTUDA COMO RESOLVER DISPUTAS PELO 
MESMO ESPAÇO NA AREIA
Com o tempo sendo um dos principais inimigos da prefeitura do Rio na elaboração do projeto dos cercadinhos nas praias, o município corre para 
tentar lançar para este �m de semana o projeto piloto de "cercadinhos" na Praia de Copacabana. Para agilizar, a prefeitura já conversa com pelo 
menos duas empresas à frente de aplicativos populares que se interessaram em abrigar a plataforma de reserva da areia. O desa�o agora é 
conseguir mapear quais trechos de Copacabana e quantas reservas poderão ser feitas. Além do mapeamento, os técnicos da prefeitura também 
estudam como unir a base de dados entre duas ou mais plataformas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

OS OITO HOMENS DE PAULO GUEDES QUE DEIXARAM O GOVERNO
Com a saída de dois secretários especiais do Ministério da Economia, o time formado por Paulo Guedes já acumula ao menos oito baixas em 
cargos importantes. Veja a seguir quem decidiu desembarcar do governo desde o início da Presidência de Jair Bolsonaro. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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VENDAS NO COMÉRCIO CRESCEM 8% NO MÊS DE JUNHO EM RELAÇÃO A MAIO, APONTA IBGE
As vendas do comércio brasileiro aumentaram 8% no mês de junho, em relação a maio, de acordo com o IBGE. A recuperação do setor pode ser 
explicada pela �exibilização das medidas de isolamento social, que permitiram a reabertura das lojas no país. 
(Fonte: SBT). CONFIRA AQUI!

CAMPANHA REDESCUBRA O RIO DARÁ DESCONTOS EM ATRAÇÕES TURÍSTICAS
Foi lançada hoje (12), no Rio de Janeiro, a campanha Redescubra o Rio, liderada pelas cinco principais atrações da cidade. O objetivo é oferecer 
descontos de 30% a 50% nos ingressos para estimular visitas no período de retomada das atividades, fechadas em março por causa da pandemia 
de covid-19. Serão bene�ciados moradores do estado do Rio de Janeiro, mediante apresentação de comprovante de residência. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CINEMAS DO RIO DE JANEIRO DEVEM SER REABERTOS A PARTIR DO DIA 27/08
Ao que tudo indica, os cinemas do Rio de Janeiro serão reabertos ao público a partir do próximo dia 27/08. A informação foi divulgada por 
Gilberto Leal, diretor do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográ�cas do Estado do RJ. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

ANGRA DOS REIS SE PREPARA PARA A RETOMADA DO TURISMO
O hino de Angra dos Reis diz que “Se o destino daqui me levar, hei de voltar”. Forçados a afastarem-se da cidade nos últimos cinco meses pela 
pandemia do coronavírus, milhares de visitantes poderão se reencontrar com Angra a partir de 14 de agosto, data determinada pela prefeitura 
local, para a reabertura dos negócios de turismo. Os setores de hospedagem, receptivo, passeios e gastronomia já estão preparados para receber 
bem aos futuros viajantes. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

VIGILANTES DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E SHOPPINGS FAZEM MANIFESTAÇÃO NA CANDELÁRIA
Um grupo com cerca de 100 vigilantes de agências bancárias e shoppings realizou na manhã desta quarta-feira uma manifestação pací�ca na 
Candelária, no Centro do Rio. A categoria está em greve há 24 dias. De acordo com o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Município do Rio, 
Antônio Carlos de Oliveira, desde o início da pandemia do novo coronavírus, os vigilantes não pararam de trabalhar, por serem considerados do 
setor essencial. (Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FALTA DE DINHEIRO IMPEDE 83 MILHÕES DE BRASILEIROS DE VIAJAR, APONTA IBGE
A falta de dinheiro é o principal impeditivo para que os brasileiros façam turismo. A conclusão faz parte da Pnad Contínua Turismo, divulgada 
nesta quarta-feira pelo IBGE. Ao todo, cerca de 83 milhões de brasileiros vivem nos 27 milhões de domicílios cujo principal obstáculo para viajar 
foi a falta de recursos �nanceiros. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CASAS DE FESTA RETOMAM PERMISSÃO DE FUNCIONAMENTO EM ALGUMAS ÁREAS DO RIO, DESDE QUE HAJA DISTANCIAMENTO 
SOCIAL
Voltou a ser permitida a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas na Região Metropolitana do Rio, no Centro Sul 
�uminense, no Médio Paraíba e no Norte do estado. Esta medida de �exibilização da quarentena foi publicada no Diário O�cial desta 
quarta-feira, dia 12, assinada pelo governador Wilson Witzel. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APERTO NA PRAIA: COM ÁREA DE 6 METROS QUADRADOS, CERCADINHO PODERÁ TER CINCO PESSOAS
Se depender da prefeitura, uma nova expressão vai tomar conta da orla carioca: “cada cinco em seu quadrado”. Os cercadinhos que serão 
montados nas praias terão seis metros quadrados e poderão receber até cinco banhistas. Ou seja, o distanciamento mínimo de dois metros entre 
as pessoas, sugerido por especialistas em saúde, vai �car de fora. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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