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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

EMPRÉSTIMO COM IMÓVEL COMO GARANTIA TEM ALTA DE 45%
Empréstimos que têm imóveis como garantia, operação conhecida como home equity, tiveram alta de 45% nas contratações no acumulado do 
ano até maio em comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados do Banco Central. O número de contratos no país ainda é 
considerado baixo: menos de 100 mil, envolvendo R$ 11 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAIXA DEPOSITA FGTS PARA TRABALHADORES NASCIDOS EM AGOSTO NESTA SEGUNDA-FEIRA
Mesmo após a Medida Provisória (MP) que liberou os saques emergenciais de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
perder validade, já que o Congresso não aprovou as alterações no texto, os depósitos aos trabalhadores seguem garantidos e no calendário 
normal, mas sem ampliações que chegaram a ser previstas. Nesta segunda-feira, recebem os trabalhadores nascidos em agosto. O pagamento 
será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

‘GOVERNO QUER REFORMA TRIBUTÁRIA AMPLA ATÉ OUTUBRO’
O secretário da Receita Federal, José Tostes, a�rma que a estratégia do governo é buscar um acordo, até outubro, para a votação da reforma 
tributária com a fusão integral dos tributos de consumo. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Tostes diz que uma fusão de todos os impostos - 
PIS/Co�ns (governo federal), ICMS (Estados) e ISS (municípios) - é a melhor solução. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

‘NITERÓI JÁ DEVERIA ESTAR NUM NÍVEL MAIOR DE FLEXIBILIZAÇÃO’, DIZ ESPECIALISTA
Após mais de dois meses no estágio Amarelo 2, penúltima etapa de retomada das atividades e serviços paralisados em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus, Niterói começa a dar sinais de que está prestes a mudar de fase, para o Amarelo 1. Para o pesquisador e infectologista da 
UFRJ Edmilson Migowski, a cidade já deveria estar num nível maior de �exibilização, inclusive nas escolas, já que não vem apresentando alta no 
número de mortes pela Covid-19 e está com baixa taxa de ocupação de leitos hospitalares: 24%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO LANÇA NA TERÇA PACOTE COM MEDIDAS ECONÔMICAS; SAIBA O QUE SERÁ ANUNCIADO
O governo do presidente Jair Bolsonaro lança na próxima terça-feira um megapacote de medidas nas áreas social e econômica, numa tentativa 
de reativar a economia, pavimentar o caminho para as eleições de 2022 e construir uma marca própria da atual gestão. O evento vem sendo 
chamado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como o “Big bang day” do governo, que irá lançar num só dia o chamado Renda Brasil, 
medidas para geração de empregos, novos marcos legais e ações para corte de gastos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL ULTRAPASSA 114 MIL MORTOS E 3,6 MILHÕES DE INFECTADOS POR COVID-19, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE 
IMPRENSA NO BOLETIM DAS 20H
O Brasil registrou 495 novas mortes em decorrência de Covid-19 neste domingo, elevando para 114.772 o número de vidas perdidas para o novo 
coronavírus. Nas últimas 24 horas foram computados também 23.028 novos casos da doença, totalizando 3.605.726 infectados pelo Sars-CoV-2 
no país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO REPETE QUE GOVERNO NÃO CONSEGUE MANTER AUXÍLIO DE R$600
Apesar do comércio já ter voltado a funcionar em praticamente todo o País, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo na manhã deste 
domingo defendendo novamente a reabertura dos estabelecimentos. Ele voltou a dizer que o governo não tem como manter o auxílio 
emergencial de R$ 600 por mês. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA TERCEIRO DIA DE AUMENTO DA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR COVID-19
O estado do Rio voltou a apresentar neste um crescimento da média móvel de mortes maior que 15% em comparação com duas semanas atrás, 
considerado por especialistas como uma tendência de aumento nos óbitos. Neste domingo, a média móvel aumentou cerca de 43%, em 
comparação há 14 dias. Segundo a secretaria estadual de Saúde, o Rio já acumula 15.292 óbitos e por Covid-19 desde o início da pandemia e 
mais de 210 mil pessoas infectadas pela doença. Nas últimas 24 horas foram con�rmados 484 novos casos e 25 óbitos, todos na capital. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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ORGANIZAÇÕES PRESTAM CONSTAS A DEPUTADOS NO RIO
Parlamentares da bancada do Rio no Congresso Nacional estiveram em encontro com lideranças da Fecomércio RJ e Sesc, na Escola Sesc de 
Ensino Médio, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os deputados visitaram as instalações da unidade de ensino no espaço. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PROFISSIONAIS DO COMÉRCIO PODERÃO PASSAR POR TESTE DE COVID-19
O Governo do Estado poderá disponibilizar testes rápidos de diagnósticos do covid-19 para pro�ssionais do comércio, devido a reabertura dos 
estabelecimentos. É o que autoriza a lei 8980/20, sancionada pelo governador Wilson Witzel (PSC) e publicada no Diário O�cial do Estado desta 
sexta-feira (21/08). 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS DO RIO FALAM EM PREJUÍZO DE R$2,6 BILHÕES ESTE ANO
No rastro do coronavírus, a população do estado se vê às voltas com uma nova ameaça: um colapso nos transportes públicos capaz de tornar a 
vida dos passageiros mais difícil do que já é hoje. Com a queda drástica no número de usuários, as empresas que administram trens, metrô, 
barcas, VLT e ônibus projetam um prejuízo de cerca de R$ 2,6 bilhões este ano. Um alívio momentâneo pode vir da União se a Câmara dos 
Deputados aprovar esta semana projeto de lei com um socorro emergencial de R$ 4 bilhões para o setor, dos quais cerca de R$ 130 milhões 
devem ser destinados ao Rio. Mas, sem a garantia de que o auxílio vai chegar, a única certeza é que serão tempos de sufoco em dose dupla. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REFORMA DA CASA: VENDAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CRESCEM NA PANDEMIA
Lojas de materiais de construção venderam mais em três meses de pandemia do que no mesmo período do ano anterior. De acordo com 
levantamento do Ibre/FGV e da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), 42% dos comerciantes consultados 
registraram crescimento nas vendas entre maio e julho. Foram entrevistados 600 lojistas do setor de todo o país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PESQUISA ESTIMA QUE VOLTA ÀS AULAS PODE CAUSAR INFECÇÃO DE ATÉ 46% DE ALUNOS POR COVID
Mesmo com o respeito a protocolos sanitários, a volta às aulas presenciais pode aumentar a disseminação do novo coronavírus dentro e fora das 
escolas. Segundo simulação feita por um grupo de pesquisadores, em dois meses de retomada, entre 10% e 46% de alunos e funcionários 
poderiam ser infectados pela Covid-19. O alcance do contágio varia de acordo com as condições de cada unidade escolar. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO INTERDITA LOJA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS QUE CAUSOU AGLOMERAÇÃO NA TAQUARA
A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, interditou e multou por reincidência uma loja de artigos 
domésticos na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara, na Zona Oeste, na manhã deste sábado. O valor total das infrações foi de R$ 10.792,08. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ORDENS DE DESPEJO COLOCAM EM RISCO O FUTURO DA COBAL DO HUMAITÁ
Um dos pontos de encontro mais tradicionais da Zona Sul enfrenta um clima de incerteza. Comerciantes da Cobal do Humaitá dizem que a 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), proprietária do espaço, não está renovando os contratos de locação. Segundo eles, já há ordens 
de despejo para muitos lojistas, que só não foram executadas por causa da pandemia. Neste domingo, nos corredores do centro comercial, o 
clima era de tristeza. Frequentadores tentavam confortar os lojistas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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