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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

CAIXA: CONFIRA OS PAGAMENTOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E FGTS PREVISTOS PARA ESTA SEMANA
A semana começa com mais uma série de depósitos feitos pela Caixa Econômica Federal, referentes ao auxílio emergencial. O dinheiro será 
creditado para três grupos de trabalhadores inscritos pelo aplicativo ou pelo site do banco, mas os saques ainda não serão permitidos. Apenas as 
movimentações pelo app Caixa Tem estarão liberadas. Nesta terça-feira, começarão também os pagamentos do Bolsa Família, neste caso, já com 
direito a retiradas em espécie. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DORIA AMPLIA PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA DESEMPREGADOS EM SP E OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Três dias depois de o governo federal con�rmar a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 no país, a gestão João Doria em São Paulo 
anunciou nesta segunda-feira uma bolsa emergencial de R$ 330 para desempregados no estado. O auxílio paulista terá duração de até nove 
meses e será destinado a 10 mil pessoas que estejam sem ocupação há, pelo menos, um ano. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA VAI EMPRESTAR US$350 MILHÕES AO BRASIL PARA ENFRENTAR CRISE DA 
PANDEMIA
O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) aprovou empréstimo de US$ 350 milhões ao Ministério da Economia brasileiro para ajudar 
o país contra a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O objetivo do �nanciamento, segundo o banco, é complementar as medidas 
�scais já em curso no país e reforçar a ajuda aos setores econômicos e sociais mais vulneráveis. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ FAZ REUNIÃO SOBRE VOLTA ÀS AULAS E ESCADARIA TEM PROTESTO PELA REABERTURA DAS ESCOLAS
A escadaria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) foi palco de um protesto pela reabertura das escolas nesta manhã. Com máscaras cobrindo 
as bocas, os cerca de 300 manifestantes expressaram o objetivo do ato por meio de cartazes com mensagens como: "Somos essenciais" e 
"Educação no CTI". A manifestação foi organizada por donos de escolas particulares, mas contou também com a participação de representantes 
do setor de transporte escolar, além de pais e alunos da rede privada de ensino. É o terceiro protesto em menos de uma semana: o primeiro ato 
aconteceu na terça-feira passada e o segundo, na quinta-feira, ambos na escadaria da Alerj. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COVID-19: BRASIL REGISTRA 684 MORTES EM 24H, TOTAL CHEGA A 108.536
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 684 mortes em razão do novo coronavírus, segundo dados divulgados, nesta segunda-feira, pelo 
Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 108.536. Nas últimas 24 horas, o País teve a con�rmação de mais 19.373 casos da covid-19, elevando 
o total para 3.359.570. Desse total, segundo o Ministério da Saúde, 2.478.494 (73,8%) correspondem ao total de pessoas recuperadas da doença 
e 772.540 aos casos que estão em acompanhamento. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: RIO É O ESTADO COM MAIOR ALTA DE CASOS EM AGOSTO
Na primeira quinzena de agosto, o Rio foi o estado brasileiro que mais registrou aumento expressivo de casos do novo coronavírus. Houve um 
crescimento de 41,6% em apenas duas semanas, considerando-se a média móvel, indicador que leva em conta a média dos registros de casos a 
cada período de sete dias. Em seguida, estariam Pará (32%) e Rio Grande do Sul (23,3%). 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO DE R$600 E POSTURA MAIS SUAVE TURBINAM APROVAÇÃO DE BOLSONARO, MOSTRA DATAFOLHA
O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 e a nova postura do presidente Jair Bolsonaro, menos beligerante do que vinha sendo desde o 
início do mandato, contribuíram substancialmente para a melhora da aprovação do presidente. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA E FALTA DE TRABALHO IMPEDEM 1,5 MILHÃO DE PROCURAR EMPREGO NO RIO
A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a situação do mercado de trabalho no estado do Rio, cuja recuperação da crise dos últimos anos 
sequer havia acontecido. Levantamento feito pelo pesquisador Marcel Balassiano, da FGV/Ibre, com base em dados da Pnad Covid/IBGE, aponta 
que 1,5 milhão de �uminenses gostariam de trabalhar e não conseguiram devido à pandemia ou por falta de vaga na cidade onde vive em junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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PESSIMISMO CRESCE E SÓ 24% DAS EMPRESAS ESPERAM INVESTIR MAIS, DIZ PESQUISA
Os dados da Pesquisa Perspectiva Empresarial, realizada pela Boa Vista no 2º trimestre de 2020, revelam o pessimismo da maior parte dos 
empresários entrevistados diante da crise do novo coronavírus. Apenas 24% das empresas esperam aumentar seus investimentos neste ano, 
menos de um terço das respostas coletadas pela instituição no 1º trimestre, quando 75% acreditavam em maiores investimentos para 2020. No 
2º trimestre do ano passado, o volume de empresários que tinham intenção de empregar mais recursos era de 56%. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

FESTAS E EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES PODEM OBRIGAR AUTORIDADES A RECUAR EM FLEXIBILIZAÇÃO, ALERTAM ESPECIALISTAS
As aglomerações em festas, frequentadas em sua maioria por jovens, podem provocar um aumento do número de casos de Covid-19 e obrigar as 
autoridades a retrocederem na �exibilização. Assim como em países europeus, entre eles Espanha, França e Itália, o Rio de Janeiro enfrenta um 
grande risco de ver os números da doença aumentar por causa do comportamento de alguns jovens. O alerta de especialistas é feito um dia após 
o prefeito Marcelo Crivella falar do aumento dos casos de Síndrome Gripal (SG) na faixa etária entre 20 e 29 anos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TURISMO: PANDEMIA PODE ELIMINAR 197 MILHÕES DE EMPREGOS E REDUZIR PIB GLOBAL EM US$ 5,5 TRILHÕES
A pandemia do novo coronavírus pode eliminar 197 milhões de empregos da indústria do turismo, correndo o risco de reduzir o PIB global em 
até US$ 5,5 trilhões (R$ 30 trilhões). Os dados foram divulgados por um relatório do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

CONSUMIDORES E EMPRESÁRIOS SE ADAPTARAM À PANDEMIA, MOSTRA PESQUISA
Limitados pelas restrições impostas pelo isolamento social da pandemia do novo coronavírus, os consumidores brasileiros tiveram que se 
adaptar, e os comerciantes e empresários que dependem deles também. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

INOVAÇÃO PARA O COMÉRCIO
A eMotion Studios, de construção de startups, vai buscar soluções para serem adotadas por empresas de comércio e serviços. Fechou parceria 
com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), que mapeará as demandas do setor. Entre as primeiras, estão eliminar gastos com papel e 
otimizar a comunicação interna com colaboradores. As soluções poderão ser encontradas pelos empresários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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