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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

IMÓVEL FINANCIADO PODE SER USADO COMO GARANTIA DE EMPRÉSTIMO
O banco Itaú lançou na semana passada uma das primeiras linhas de crédito de um banco privado que usa como garantia um imóvel �nanciado. 
A modalidade foi autorizada no �m de julho pelo Banco Central, que já havia previsto, no início do ano, empréstimos com a garantia de imóveis 
quitados. Agora, quem ainda está pagando a prestação da casa própria também pode pegar um empréstimo vinculado a este bem, no valor do 
saldo devedor. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DECISÃO QUE AUTORIZA AULAS PRESENCIAIS DIVIDE OPINIÕES ENTRE SINDICATOS DAS ESCOLAS PARTICULARES E DOS PROFESSORES
A decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT) deste domingo, dia 13, que derrubou a liminar que impedia a volta às aulas 
presenciais nas escolas particulares do Rio de Janeiro, divide opiniões entre o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro 
(Sinepe-RJ) e o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO QUER INCLUIR O RENDA BRASIL NA CONSTITUIÇÃO
O governo federal negocia a inclusão no texto da Constituição os principais conceitos do Renda Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa 
Família. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), informou que o objetivo é garantir o direito a uma renda mínima a todo 
cidadão brasileiro. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COM MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR COVID-19 DE 711, RITMO DE QUEDA DIMINUI
O Brasil registrou 14.294 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com informações do boletim das 20h do consórcio de veículos de 
imprensa deste domingo, elevando o total de infectados desde o começo da pandemia para 4.330.152. Foram registradas também 389 novas 
mortes. No total, já são 131.663 vidas perdidas para o novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
NA VÉSPERA DO CARNAVAL, RAFAEL ALVES RECEBIA MALAS DE DINHEIRO NA RIOTUR, DIZ TESTEMUNHA
Uma testemunha ouvida na investigação do Ministério Público sobre um suposto esquema de propinas na prefeitura indicou que o principal 
operador da quadrilha, Rafael Alves, recebia malas de dinheiro no Cidade das Artes, onde funcionava a Riotur, na época próxima ao carnaval. O 
depoimento foi dado pelo motorista do doleiro Sergio Mizrahy, que colaborou com as investigações como delator.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LIVES DO ‘REAGE, RIO!’ COMEÇAM NESTA SEGUNDA-FEIRA E VÃO DEBATER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CIDADE
Os principais desa�os do Rio serão temas de seis lives na “Semana Rio 2020 — Um seminário Reage, Rio!”. De amanhã até sexta-feira, estarão 
em pauta assuntos urgentes para que a cidade volte a ter protagonismo no cenário nacional e global. O Movimento Rio 2020 e o Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets) se uniram ao “Reage, Rio!” — plataforma criada pelos jornais O GLOBO e Extra em 2017 — para pensar 
e propor saídas. À luz das eleições municipais, que acontecem em novembro, uma lista com as principais propostas será enviada aos candidatos 
à prefeitura do Rio, ao �m das discussões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO ORIENTA MINISTROS A ‘NÃO SE METER’ NAS ELEIÇÕES
O aviso público do presidente Jair Bolsonaro de que não vai participar do primeiro turno das eleições municipais desse ano serve também como 
diretriz para os seus ministros, inclusive os que têm aspirações políticas para 2022.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL TURBINA VENDAS NO VAREJO
O auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo aos trabalhadores informais a partir de abril e o con�namento imposto pela pandemia 
mudaram os hábitos de consumo dos brasileiros e turbinaram as vendas de alimentos, eletroeletrônicos e materiais de construção. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CONCORRÊNCIA ACIRRADA NO COMÉRCIO ELETRÔNICO GERA GUERRA DO FRETE
Desde o início da pandemia, há seis meses, muitas famílias aderiram a um hábito: comprar na internet. A necessidade durante a quarentena com 
lojas fechadas fez o comércio eletrônico crescer quase 57% no país este ano até agosto, bem mais que a média recente de 20% ao ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAGALU CHEGA DO RIO MOVIDO PELO ‘E-COMMERCE’ COM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOJAS
Em outubro, o Magazine Luiza vai, en�m, �ncar bandeira no Rio de Janeiro. E a estratégia digital da rede, uma das poucas varejistas de grande 
porte sem operação no Rio, pesou nessa decisão. Os �uminenses já estão entre os principais compradores do Magalu na internet. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APESAR DE REABERTOS, MOVIMENTO EM SHOPPINGS AINDA É PEQUENO
Muitos segmentos da economia retomaram seu ritmo pré-pandemia. Não é o caso dos shopping centers. Em média, ainda estão com metade do 
movimento de um ano atrás. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DESRESPEITO À FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SE REPETE NO RIO; ESPECIALISTAS SUGEREM FORMA IDEAL PARA BARES E 
RESTAURANTES
Neste �m de semana de veranico  — quando a temperatura na cidade chegou a 35 graus e Governo e prefeitura proibiriam o consumo de 
bebidas alcoólicas nas ruas após as 22h — os cariocas e os turistas voltaram a se deparar com cenas de completo desrespeito às normas que 
regem a �exibilização da pandemia nas praias, bares e restaurantes da cidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARIOCAS E TURISTAS VOLTAM A IGNORAR RESTRIÇÕES DA PANDEMIA NAS PRAIAS E PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE
O domingo de inverno em plena pandemia parecia mais um típico dia de verão. Os termômetros chegaram a marcar 36 graus, e as areias cariocas 
�caram lotadas. Tomar banho de sol ainda não está permitido, mas muitos banhistas desrespeitaram a determinação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CASAS DE FESTAS LUTAM PARA SOBREVIVER NA PANDEMIA
Ficou mais difícil para Cinderela encenar o �nal feliz, beijando o consorte, nas animações de celebrações infantis. A�nal, a princesa agora precisa 
equilibrar na cabeça não apenas a faixa azul que prende os cabelos, mas também um face shield. A adequação do �gurino é apenas uma das 
mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus nas casas de festa, que passaram a exigir listas mais enxutas de convidados e uso de 
máscaras para todos. Sobrou até para a decoração: os centros de mesa com pirulitos e balões saíram de cena — a vez é do álcool em gel. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DIA DAS CRIANÇAS: VAREJO JÁ ENCHEU OS ESTOQUES COM JOGOS E BRINQUEDOS
A cerca de um mês para o Dia das Crianças, o varejo chama os adultos a adiantarem as compras presenciais, para evitar aglomerações nas lojas 
na última hora, ou aproveitarem os novos canais de vendas lançados. As prateleiras já estão cheias e, por isso, a Associação Brasileira de 
Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) consegue comemorar um crescimento de 3% no faturamento, em relação a 2019 — que registrou um saldo 
de R$ 7,290 bilhões. O resultado é especialmente importante pois, junto com o Natal, a data responde por 65% das vendas do setor no ano. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CINEMAS E TEATROS ESTÃO AUTORIZADOS A REABRIR A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA NO RIO
Cinemas, teatros e an�teatros no município do Rio podem voltar a funcionar a partir desta segunda-feira (14). É mais uma etapa da �exibilização 
adotada pela Prefeitura do Rio. As salas só podem funcionar com metade de capacidade, e é proibido vender bebida e comida. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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