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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

CAIXA LIBERA FGTS DE ATÉ R$1.045 PARA OS NASCIDOS EM FEVEREIRO
A Caixa libera na segunda-feira, 6, o crédito do FGTS Emergencial, no valor de até R$ 1.045, para os nascidos em fevereiro. O pagamento será 
realizado por meio de crédito em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. A conta é uma 
poupança simpli�cada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de 5 mil reais. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PREFEITO DE NITERÓI NÃO SANCIONA E NEM VETA LEIS DE VEREADORES, QUE AGUARDAM PROMULGAÇÃO DA CÂMARA
Reiterada dezenas de vezes pelo prefeito Rodrigo Neves desde o início da pandemia, a parceria da prefeitura com a Câmara Municipal, que tem 
aprovado em tempo recorde projetos de lei (PL) com ações para mitigar os impactos da crise sanitária, tendeu só para um lado. Das 38 matérias 
que viraram lei, 27 são de autoria do Executivo, contra 11 do Legislativo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL PASSA DE 1,6 MILHÃO DE INFECTADOS POR COVID-19, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA NO BOLETIM DAS 2OH
O Brasil passou neste domingo de 1,6 milhão de infectados pelo novo coronavírus. O número total de casos é de 1.604.585. Já o de mortes atingiu 
64.900, de acordo com boletim divulgado às 20h pelo consórcio de veículos de imprensa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESCOLAS PRECISAM DE ÁLCOOL EM GEL CONTRA COVID-19, MAS 10 MIL DAS PÚBLICAS NÃO TÊM NEM ÁGUA LIMPA
O Brasil que constrói protocolos de segurança sanitários prevendo álcool em gel para combater a Covid-19 nas escolas ainda não conseguiu 
universalizar o acesso à água limpa nas unidades de educação pública. São quase dois milhões de alunos em colégios nessas condições, aponta 
levantamento realizado por O GLOBO nos dados do Censo Escolar de 2019. Lavar as mãos em água limpa com sabão é a mais básica 
recomendação para combater o coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PAINEL DA PREFEITURA RETIRA ORDENAMENTO QUE INDICA ONDE HÁ MAIS CASOS E MORTES PELA COVID-19 ENTRE BAIRROS DO RIO
A prefeitura do Rio voltou a modi�car como os dados da Covid-19 são apresentados em seu painel. Pelo menos desde quinta-feira, quem abre a 
ferramenta não consegue mais visualizar quais são os bairros da capital com maiores números de casos e mortes pela doença desde o início da 
pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS SE MOBILIZAM E DOAÇÕES PERMITEM CRIAÇÃO DE VAGAS EM HOSPITAIS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O COMBATE 
À COVID-19
Diante de um cenário de calamidade, empresas e cariocas se uniram para responder à altura os desa�os provocados pela pandemia do novo 
coronavírus. A solidariedade trouxe, além de alento, um volume de doações inédito. Somente a campanha Unidos contra a Covid-19, da Fiocruz, 
já recebeu mais de R$ 235 milhões. A União Rio, da sociedade civil, já contabiliza R$ 52 milhões. O Itaú Unibanco também contribuiu para que os 
números do socorro aos moradores mais vulneráveis do Rio atingissem um patamar poucas vezes alcançado: a aliança Todos pela Saúde investiu 
mais de R$ 100 milhões no Estado, de um total de R$ 1 bilhão destinado a iniciativas por todo o Brasil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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MOTIVAÇÃO, MAS COM MODERAÇÃO
Fecomércio RJ e Sebrae Rio lançam hoje (6) programação especial para preparar o comércio e motivar vendas com foco no Dia dos Avós. A 
campanha inclui talks do Sebrae Rio e, na semana de 15 a 24 de julho, agenda especial nos canais digitais do Sesc e Senac RJ. Depois, o foco serão 
o Dia dos Pais, das Crianças e Natal. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

START-UPS CRESCEM COM SOLUÇÕES PARA QUARENTENA E FAZEM DA CRISE OPORTUNIDADE
Crises econômicas costumam prejudicar mais as pequenas empresas. No entanto, um grupo de start-ups está conseguindo crescer em plena 
recessão justamente por fazer o que esses negócios de base tecnológica sabem fazer melhor: solucionar problemas. No caso, as demandas 
criadas pela pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FATURAMENTO DE SHOPPINGS APÓS REABERTURA AINDA É PEQUENO
O�cialmente, os shopping centers tentam dourar a pílula. Mas o fato é que, reabertos, têm registrado um movimento de magros 20% no 
faturamento em comparação aos tempos pré-Covid. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARRO, HOTEL ADAPTADO, ESTADIA CURTA E MAIS BARATA: VEJA O QUE MUDA NA RETOMADA DO TURISMO
Pouco mais de três meses depois de visitantes sumirem de uma hora para a outra, o setor de turismo começa a respirar. Agências e operadoras 
voltaram a vender pacotes com gente disposta a compensar a longa quarentena com viagens no segundo semestre, mas em outras bases. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AGLOMERAÇÕES DENTRO E FORA DE BARES E ATÉ FESTAS: SÁBADO À NOITE É MOVIMENTADO E COM IRREGULARIDADES NO RIO; 
VÍDEO
"A pandemia acabou?" Não é raro ver o questionamento nas publicações em redes sociais com vídeos e fotos mostrando a intensa movimentação 
de públicos em bares e restaurantes cariocas — autorizados a funcionarem desde a última quinta-feira. A �exibilização já nos primeiros dias da 
fase três do plano de retomada do Rio, criado pela prefeitura, tem sido marcada por uma série de descumprimentos das regras criadas durante a 
pandemia. Não só o interior de bares e restaurantes tem �cado acima da capacidade permitida de público, mas os consumidores se espalham 
pelas calçadas e até faixas da rua. Muitas pessoas próximas umas das outras, ausência ou uso incorreto de máscara durante toda a noite e horário 
de funcionamento não respeitado são algumas das características das cenas que já se tornaram corriqueiras nos últimos dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

QUIOSQUES REABREM COM MENOS MESAS, ÁLCOOL EM GEL NA ENTRADA, CARDÁPIO VIRTUAL E FUNCIONÁRIOS DE PROTETOR FACIAL
Domingo de sol e o primeiro depois da retomada de bares, lanchonetes e restaurantes no Rio. Mais de cem dias fechados, os quiosques também 
voltaram a funcionar, obedecendo a uma série de regras protocolares impostas pelo decreto municipal para a reabertura. Por suas características 
físicas e de infraestrutura (são abertos, ventilados), eles são uma aposta para a retomada com segurança, junto com o uso das calçadas e vagas 
de veículos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APÓS REABERTURA, CASOS DA COVID-19 AUMENTAM EM 12 DE 18 CAPITAIS DO BRASIL
O número de casos de covid-19 subiu em ao menos 12 capitais brasileiras que deram início ao processo de retomada das atividades econômicas. 
Com o avanço da pandemia e consequentemente o aumento da pressão sobre o sistema de saúde, algumas cidades já decidiram, nos últimos 
dias, recuar da �exibilização e adotar medidas mais restritivas contra o coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

EM DOMINGO ENSOLARADO, CARIOCAS BEBEM E SE AGLOMERAM NA MURETA DA URCA
Além do novo coronavírus, parece que a irresponsabilidade e falta de bom senso também são altamente contagiosos no Rio de Janeiro. Depois 
de frequentadores de bares no Leblon, na quinta-feira; e na Barra da Tijuca, na sexta, afrontarem a ordem pública de evitar aglomerações, agora 
foi a vez da pacata e tranquila Urca servir de cenário para o desrespeito social e sanitário. Nesse �m de semana, faltou espaço na mureta, no 
entardecer. O distanciamento social foi completamente ignorado e uma minoria fazia uso da máscara. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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