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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

SANTANDER OFERECE EMPRÉSTIMO COM JUROS DE 0,63% AO MÊS E GARANTIA DE INVESTIMENTOS
Nesta quinta-feira (13), o banco Santander anunciou a criação de uma linha de crédito com garantia de investimentos. Essa nova linha oferece 
taxas a partir de 0,63% ao mês e prazo de até 60 meses para realizar o pagamento. O cliente pode usar como garantia os investimentos em 
poupança, CDB, fundo de renda �xa, Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). 
(Fonte: FDR). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL REDUZ POBREZA E DESIGUALDADE CAI A MENOR PATAMAR DA HISTÓRIA, MAS CUSTO É INSUSTENTÁVEL
A injeção na economia de R$ 50 bilhões a cada mês por meio do auxílio emergencial para informais reduziu a pobreza e fez a desigualdade 
brasileira chegar a seu menor nível histórico, de acordo com cálculo inédito do sociólogo Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole da 
USP.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ENTIDADES QUESTIONAM NA JUSTIÇA APLICAÇÃO DE LEI QUE CONGELOU TEMPO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAIS
O governo do estado do Rio regulamentou, por meio de uma circular, o congelamento da contagem de tempo de serviço dos servidores estaduais 
para o pagamento de adicionais, como o triênio, o quinquênio.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PREFEITURA DO RIO DIZ ESTAR REAVALIANDO IDEIA DE CERCADINHOS EM PRAIAS
A Prefeitura do Rio decidiu "reavaliar" a ideia apresentada na semana passada pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) de fazer 
'cercadinhos' na praia para evitar a aglomeração de banhistas. Segundo a prefeitura, a reavaliação ocorre devido "a confusões e controvérsias 
geradas pela ideia".
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

‘HOMEM DESESPERADO’, DIZ WITZEL SOBRE DELAÇÃO DE EDMAR SANTOS
Após novos trechos da delação do ex-secretário Edmar Santos se tornarem públicos, o governador do Rio, Wilson Witzel, divulgou um vídeo em 
seu per�l o�cial no Twitter dizendo que "essa é a atitude de um homem desesperado porque está diante da perda do cargo de tenente-coronel 
da PM e do diploma de médico, usado para o crime, segundo as investigações." 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MÃE: 39% PERDERAM EMPREGO E 52% TIVERAM REDUÇÃO NOS GANHOS DURANTE A PANDEMIA
Os efeitos da pandemia no mercado de trabalho são mais severos para as mulheres e ainda mais cruéis com aquelas que têm �lhos pequenos. A 
conclusão é de uma pesquisa feita pela Famivita — empresa que desenvolve produtos relacionados à fertilidade —, segundo a qual 52% das 
mães perderam renda durante a quarentena. O estudo também constatou que 39% das mães �caram sem seus empregos, incluindo as 
trabalhadoras informais.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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CAI O MEDO DO DESEMPREGO
Na sondagem de julho do Instituto Fecomércio, com 456 consumidores do Rio, 72,7% dos entrevistados tinham, de alguma forma, medo de 
perder seus empregos. Na nova consulta, agora em agosto, o percentual diminuiu para 61,4%. Queda de 11,3 pontos percentuais.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AJUDA AOS EMPRESÁRIOS
A Fecomércio RJ propôs às autoridades 36 pleitos, dos quais 17 foram concedidos. Um deles, a postergação de impostos como o PIS, COFINS, INSS, 
FGTS, Simples. E a suspensão de registros de protestos, retroativa a 20 de março, em caráter excepcional e temporário, abrangendo o município 
do Rio de Janeiro e facilitando, assim, o acesso ao crédito. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA PRORROGA FASE 5 DA FLEXIBILIZAÇÃO; TEATROS E CINEMAS SEGUEM FECHADOS
A Prefeitura do Rio anunciou, neste domingo, a prorrogação da fase 5 do plano de �exibilização do isolamento social na cidade por mais 15 dias. 
A novidade é que agora estão liberados os eventos corporativos no município. Contudo, eventos culturais ainda serão avaliados e será 
apresentado um planejamento para a retomada deles. Sendo assim, teatros e cinemas seguem proibidos de funcionar. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CIDADES DO INTERIOR VOLTAM A RECEBER VISITANTES, COM PROTOCOLOS CONTRA A COVID
Após meses de isolamento, o refúgio dos sonhos de quem deseja viajar combina, quase sempre, vida ao ar livre, contato com a natureza e a 
certeza de que protocolos contra a Covid-19 serão cumpridos. São anseios que cidades do estado trabalham para satisfazer numa retomada 
gradual do turismo. Uma vez que as rotas aéreas devem demorar a se restabelecer, a aposta é atrair um visitante que se deslocará de carro, para 
destinos até 600 quilômetros de sua casa. Espera-se, assim, que os primeiros a botar o pé na estrada sejam os próprios �uminenses, além de 
paulistas, mineiros, brasilienses e capixabas, que poderão fazer funcionar as engrenagens de uma das atividades mais afetadas pela pandemia.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

HOTEL EVEREST EM IPANEMA VAI VIRAR MODERNO RESIDENCIAL
O Hotel Everest, que interrompeu suas atividades recentemente, foi vendido por aproximadamente 115 milhões de reais e será transformado em 
um residencial. A informação foi divulgada pelo portal Lançamentos – RJ. Os donos já haviam colocado o empreendimento a venda há mais de 
dois anos, mas como eles queriam vender a empresa dona do prédio e não apenas o espaço, houve algumas di�culdades. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

CONSTRUTORAS DISPUTAM ESPAÇOS ICÔNICOS DO RIO, COMO HOTEL GLÓRIA E CHURRASCARIA PLATAFORMA
Pontos e terrenos icônicos no Rio vêm se transformando em grandes empreendimentos residenciais. Nos últimos meses, locais como o Hotel 
Glória, a Churrascaria Plataforma, a “casa de pedra da Atlântica” e o Colégio Nossa Senhora da Piedade foram comprados por incorporadoras. O 
edifício do antigo jornal A Noite, na Praça Mauá, será leiloado e há a possibilidade de que seja adaptado para uso residencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRABALHADORES DO ENTRETENIMENTO FAZEM ATO EM COPACABANA PELA LIBERAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
Trabalhadores do setor de entretenimento - produtores, roadies, técnicos de som, camareiros, seguranças - �zeram uma manifestação na orla de 
Copacabana nesta manhã, pedindo a liberação da realização de eventos musicais pela prefeitura. A reabertura de casas de show está prevista na 
fase 6, que teria início neste domingo. O prefeito Marcelo Crivella se dará autorização ou não em entrevista coletiva nesta tarde. Mas ainda não 
há previsão para o retorno dos eventos ao ar livre. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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