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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

COM CRÉDITO EMPOÇADO EM BANCOS, COOPERATIVAS AUMENTAM CONCESSÕES PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Enquanto empresários não conseguem tomar empréstimos em bancos e o governo admite que os programas de crédito não estão chegando na 
ponta, as cooperativas aumentaram a concessão de recursos para pequenas e médias empresas durante a crise. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936 COMPLETA DOIS MESES COM 8 MILHÕES DE CONTRATOS SUSPENSOS OU DE REDUÇÃO DE JORNADA
Aprovada na Câmara dos Deputados na última quinta-feira (28/05), a Medida Provisória (MP) 936 completou dois meses nesta segunda-feira 
(1º) com o propósito de conter o aumento desenfreado do desemprego em meio à pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MAIA DIZ QUE IRÁ DECIDIR SOBRE PEDIDOS DE IMPEACHMENT “NO MOMENTO CERTO”
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta segunda-feira (1º) que irá decidir “no momento certo” sobre os 
pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele ressaltou, no entanto, que não se pode colocar mais lenha na 
fogueira e que está concentrado em tentar uni�car o país. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

A PARTIR DO 3º TRIMESTRE JÁ ESPERAMOS UMA RECUPERAÇÃO DO PIB, DIZ PRESIDENTE DO BC
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a�rmou que “a partir do terceiro trimestre já esperamos uma recuperação do PIB”. Ele 
participou de audiência em comissão mista da Covid-19 realizada pelo Senado Federal. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO RJ: SAIBA COMO MONTAR PLATAFORMA DE E-COMMERCE
Nos últimos meses, o e-commerce se transformou em uma ferramenta fundamental para impulsionar negócios. Neste cenário de pandemia, o 
comércio varejo tem se reinventado e apostado nas redes sociais e em plataformas online para alcançar clientes e faturar nas vendas. A 
Fecomércio RJ tem ajudado empresários e pequenos comerciantes a ingressarem no mercado de e-commerce, especialmente neste período. 
(Fonte: Tribuna de Petrópolis). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DO RIO: CRIVELLA LIBERA CALÇADÃO, IGREJAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS NO MAR A PARTIR DE HOJE (2)
O prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta segunda-feira (1º) que o plano de reabertura da economia e a redução das medidas de isolamento 
social vão começar a partir desta terça-feira (2). Entre elas, caminhadas no calçadão e atividades esportivas individuais no mar, como natação ou 
surfe, abertura de templos religiosos e funcionamento de lojas de móveis e automóveis. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DO RIO: CONFIRA OS PONTOS DO ESBOÇO DO DECRETO ESTADUAL QUE PERMITE FUNCIONAMENTO DE SHOPPINGS E 
COMÉRCIO A PARTIR DO DIA 8
Em reunião na manhã desta segunda-feira (1º), o governo estadual do Rio voltou a discutir medidas para a reabertura gradual das atividades 
econômicas a partir do dia 8 deste mês. Os principais pontos do novo decreto, que mantém a situação de emergência por causa do coronavírus, 
já foram esboçados no documento que o governador Wilson Witzel assinará, mas ainda podem sofrer alterações. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PARTE DO COMÉRCIO DE SÃO JOÃO DE MERITI REABRIU NESTA SEGUNDA-FEIRA (1º) APÓS DECRETO
A prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, publicou nesta segunda-feira (1º) um decreto que permite a reabertura parcial e 
gradual do comércio. A decisão foi tomada, segundo a administração, após "uma semana de reuniões". Voltam a funcionar escritórios de 
advocacia, contabilidade e arquitetura; lojas de revendas de automóveis; restaurantes; barbearias; salões de beleza; lojas de aviamento; 
armarinhos; óticas e estacionamentos particulares. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LOCKDOWN 1º ESTÁGIO: NOTA TÉCNICA DA SAÚDE RECOMENDA E RODÍZIO DE CPF SEGUE ATÉ DIA 8 EM TERESÓPOLIS
Emitida nesta segunda-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Saúde, a 5º Nota Técnica Covid-19 recomenda e o Gabinete de Crise, coordenado 
pelo Prefeito Vinicius Claussen, decide manter, até o dia 8 de junho, a continuidade do 1º estágio de lockdown em Teresópolis. 
(Fonte: Prefeitura de Teresópolis). CONFIRA AQUI!

RESTAURANTES CARIOCAS ANUNCIAM FECHAMENTO DEFINITIVO
Não deu para esperar a volta dos restaurantes as suas atividades, prevista para o início de julho, quando começa a fase 3 do plano de retomada 
anunciado nesta segunda-feira (1º) pelo prefeito Marcelo Crivella. Donos de estabelecimentos gastronômicos da cidade começam a con�rmar a 
previsão do presidente do SindRio, Fernando Blower: segundo ele, se não houver um crédito emergencial do governo, pelo menos 30% dos bares 
e restaurantes do Rio �carão fechados de�nitivamente. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

TRINTA E DUAS LOJAS FECHAM AS PORTAS EM SHOPPINGS DA MULTIPLAN NA BARRA
Diante de boatos do fechamento de mais de 100 de lojas por causa da Covid-19, a Multiplan, dona do Barrashopping e do New York City Center, 
informou que chegou a 32 o número de lojas que não resistiram à pandemia. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

COM INÍCIO DA RETOMADA DAS ATIVIDADES COMERCIAIS, PAÍS JÁ TEM 36,5% DOS SHOPPINGS REABERTOS
Com a �exibilização das regras para retomada das atividades comerciais no estado de São Paulo, 32 shopping centers foram reabertos nesta 
segunda-feira (1º), todos no interior, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 
(Fonte: Estadão). CONFIRA AQUI!

MESMO COM SINAL VERDE DE DORIA, PREFEITOS DE SP HESITAM EM REABRIR LOJAS
Prefeitos de cidades no interior de São Paulo e da capital têm recorrido a medidas cautelosas para determinar a volta do comércio após o sinal 
verde do governador João Doria (PSDB), que abriu caminho para a retomada de alguns setores da economia em 583 dos 645 municípios do 
estado. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!
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