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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

MAQUININHAS E FINTECHS DISPUTAM QUEM VAI REPASSAR R$ 4 BI DO BNDES A PEQUENAS EMPRESAS
Está aquecida a disputa entre empresas de maquininhas, �ntechs e marketplaces para intermediar a concessão de R$ 4 bilhões em empréstimos 
do BNDES a pequenos empreendedores. O banco de fomento recebeu 73 propostas para gerir, no máximo, dez fundos de crédito. Os selecionados 
devem começar a ser anunciados na segunda metade de julho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO ESTUDA FORMAS DE CONTRATAÇÃO COM MENOS CUSTO PARA EMPRESAS
O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que o governo está trabalhando em um novo marco do 
trabalho, com redução de custos para contratação. Nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que quer retomar o 
projeto da “Carteira Verde e Amarela”, regime com menor incidência de encargos trabalhistas. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO PRORROGA MEDIDA QUE BANCA CONTA DE LUZ PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA
A medida provisória 950, que isenta consumidores de baixa da renda do pagamento de contas de luz com consumo de até 220 kWh no mês, foi 
prorrogada até 5 de agosto. A informação foi con�rmada ao jornal Extra pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira. A MP tinha sido 
publicada em 8 de abril pelo governo federal por conta dos impactos econômicos causados pelo avanço do novo coronavírus no país, mas sua 
validade acabaria em 30 de junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO VAI TESTAR 80 MIL FUNCIONÁRIOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ANTES DA VOLTA ÀS AULAS
O governo do Rio fará testes de Covid-19 em 80 mil funcionários da rede estadual de educação, como parte do plano de retorno às aulas 
presenciais. A informação foi antecipada pelo RJ1, da TV Globo, e con�rmada pela Secretaria de Estado de Saúde. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO PROMULGA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ADIA ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA NOVEMBRO
O Congresso Nacional promulgou em sessão solene nesta quinta-feira (2) a emenda constitucional que adia para novembro as eleições 
municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro, 
e o segundo, para 25 de outubro. A emenda à Constituição adia o primeiro turno para 15 de novembro, e o segundo, para 29 de novembro. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA JUSTIFICA REABERTURA DO COMÉRCIO: ‘ESPERO QUE NÃO TENHAMOS QUE VOLTAR ATRÁS’
O Prefeito Marcelo Crivella falou nesta quinta-feira sobre a nova fase de �exibilização, a 3A, com a reabertura de outros setores do comércio. A 
partir de hoje, bares, lanchonetes e restaurantes voltam a reabrir com capacidade reduzida e com distanciamento de dois metros entre as mesas. 
Segundo a Prefeitura, a próxima fase, 3B, está prevista para o dia 10 de julho. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BARES IGNORAM REGRAS E PASSAM DO HORÁRIO NO 1º DIA DE REABERTURA NO RIO; CLIENTES SE AGLOMERAM E DISPENSAM 
MÁSCARA
A primeira noite com bares autorizados a reabrirem no Rio, nesta quinta-feira (2), foi repleta de desrespeito às regras de distanciamento contra 
a Covid-19. Imagens feitas durante a madrugada mostram que estabelecimentos desrespeitaram a regra de fechamento até as 23h, e 
funcionaram durante a madrugada desta sexta (3). 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

DRIVE-THRU EM CORREDORES DE SHOPPING DO INTERIOR DE SP É PROIBIDO, DIZ GOVERNO ESTADUAL
O serviço de drive-thru realizado em um shopping de Botucatu (SP) é considerado proibido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
estado de SP, já que a cidade está classi�cada na fase vermelha do Plano SP, que é a mais restritiva e autoriza apenas a abertura de serviços 
essenciais. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

NO RIO, BARES E RESTAURANTES REABREM AO PÚBLICO COM POUCOS CLIENTES E ENTREGAS EM ALTA
Autorizados pela prefeitura, bares, restaurantes e lanchonetes do Rio reabriram nesta quinta-feira (02), com consumação local. Mas o 
movimento fraco na hora do almoço desanimou gerentes e donos dos estabelecimentos, ansiosos para a retomada dos atendimentos. O serviço 
de delivery, no entanto, permaneceu em alta. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

NA REABERTURA, ACADEMIAS TÊM FILAS DE ‘MAROMBEIROS’ E DE CLIENTES QUERENDO CANCELAR PLANOS
Uma �leira de pessoas com roupas de ginástica na calçada da Rua Riachuelo chamou atenção de quem passava pela Lapa nesta quinta-feira. 
Eram "marombeiros" contando os minutos para curar a abstinência da musculação. No primeiro dia de funcionamento das academias, houve �la 
nas portas dos estabelecimentos, que adotaram um esquema de agendamento dos clientes por faixas de horário para evitar aglomeração. Mas 
também teve gente que, após suar de tanto tentar cancelar o plano durante a quarentena, correu para a porta da academia na esperança de 
aliviar esse "peso" das �nanças. No entanto, restaurantes e bares que também reabriram as portas aos clientes, nesta quinta, tiveram pouca 
procura e mantiveram as entregas em alta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO FLEXIBILIZA DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAR MESA NA CALÇADA PARA BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES
Donos de bares e restaurantes que �zerem uso da área externa na retomada das atividades nesta quinta-feira devem �car atentos. A prefeitura 
do Rio divulgou um modelo de autodeclaração com orientações para colocação de mesas e cadeiras nas calçadas e agora também nas áreas de 
estacionamento, ampliando, assim, o espaço para atendimento. O formulário deve ser preenchido e enviado para os emails que constam na 
resolução. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WHATSAPP: BC LIBERA PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS SE O SISTEMA SE MOSTRAR SEGURO E COMPETITIVO
O Banco Central (BC) está disposto a autorizar a realização de pagamentos e transferências de dinheiro pelo aplicativo de mensagens WhatsApp 
desde que o sistema siga o mesmo rito de avaliação utilizado para outros sistemas de pagamento. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES DO RIO GANHAM UMA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA
Um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, os bares e restaurantes terão uma frente parlamentar em sua defesa na 
Câmara do Rio. A ideia partiu de Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), presidente da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, 
junto com Carlo Caiado (DEM) e Jairinho (SDD). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE SP NA FASE LARANJA PODERÁ FUNCIONAR POR 6 HORAS EM 4 DIAS
O governo de São Paulo vai dar opção para que os estabelecimentos comerciais previstos a reabrir na fase 2-laranja do Plano São Paulo possam 
funcionar por quatro dias úteis, por seis horas contínuas. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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