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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 EMPRESTA APENAS 13,3% DOS R$ 7,5 BILHÕES DESTINADOS A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Em 40 dias, a Caixa Econômica Federal emprestou apenas R$ 1 bilhão da linha de �nanciamento, destinada a micro e pequenas empresas, além 
de empreendedores individuais (MEI), durante a pandemia do novo coronavírus. Esse valor corresponde a 13,3% dos R$ 7,5 bilhões destinados 
ao programa.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO É A ÚLTIMA CAPITAL A ENVIAR DECLARAÇÃO AO GOVERNO PARA LIBERAR SOCORRO DE R$ 625 MILHÕES
A cidade do Rio deve ser a última capital do país a enviar ao governo uma declaração em que se compromete a não entrar com ações contra a 
União. A medida é necessária para liberar o socorro prometido pelo governo federal a estados e municípios no combate ao coronavírus, um 
debate que se arrasta há mais de 70 dias. O Rio tem direito a receber R$ 625 milhões, divididos em quatro parcelas.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL DIZ QUE MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DE ISOLAMENTO NO ESTADO DO RIO SERÃO AVALIADAS '24 HORAS POR DIA'
Em vídeo divulgado, o governador Wilson Witzel e o secretário estadual Cleiton Rodrigues voltaram a explicar que o decreto com as medidas de 
�exibilização de isolamento no estado do Rio são orientações, e não uma imposição. De acordo com o governante, as decisões foram tomadas 
após reuniões com secretários e análises de dados da evolução dos casos de coronavírus.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DECRETO DE WITZEL: SÁBADO TEM ORLAS CHEIAS NO PRIMEIRO DIA DE FLEXIBILIZAÇÃO
No primeiro dia depois que o governador Wilson Witzel anunciou um decreto de �exibilização das medidas de isolamento social, a orla de 
Copacabana e Ipanema continuou bastante movimentada. Enquanto algumas pessoas sentavam na divisa do calçadão, outras se arriscavam a 
caminhar e até a sentar na areia, mesmo com uma viatura e policiais a alguns metros de distância. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AINDA É CEDO PARA ALIVIAR O ISOLAMENTO NO RIO, SEJA ESTADO OU CAPITAL, DIZEM ESPECIALISTAS
Na última segunda-feira (1º), o prefeito Marcelo Crivella anunciou medidas de retomada para a cidade em seis etapas e ontem (6) o governador 
Wilson Witzel publicou um plano de reabertura. Apesar das divergências entres alguns pontos, como a abertura parcial, a partir de hoje, para 
shoppings, bares e restaurantes pelo governador, e só a partir daqui 15 dias pelo prefeito, os especialistas a�rmam que afrouxar o isolamento 
nesse momento é precipitado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO: 'MUNICÍPIOS PODEM ADOTAR OU NÃO', DIZ SECRETÁRIO
Apesar de o decreto do governador Wilson Witzel ter �exibilizado bastante as regras do isolamento social, cada prefeitura tem autonomia para 
manter regras mais rígidas nos municípios. A explicação é do secretário de governo, Cleiton Rodrigues. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA DIZ QUE 'DECRETO DO GOVERNO TRAZ INSEGURANÇA JURÍDICA' E PEDE QUE BARES E RESTAURANTES FIQUEM FECHADOS
O prefeito do Rio de Janeiro disse, na tarde deste sábado (6), que o decreto assinado pelo governador Wilson Witzel (PSC) liberando jogos de 
futebol e o funcionamento de bares, restaurantes e shoppings traz 'insegurança jurídica' e cria dúvidas para a população. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

COMERCIANTES DO RIO FICAM CONFUSOS SOBRE NORMAS DE FLEXIBILIZAÇÃO
Após o Governo do Estado do Rio decidir �exibilizar as medidas de isolamento social e liberar os funcionamentos de bares, restaurantes e 
shoppings, os comerciantes da capital �caram confusos. Isso porque na segunda-feira (1º) a prefeitura também lançou um plano de 
afrouxamento das medidas, mas que não libera imediatamente o funcionamento do comércio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO RIO DETERMINA NORMAS PARA A RETOMADA GRADUAL DO TURISMO
Reorganizar os ambientes para garantir o distanciamento social e físico, uso de máscaras e investir em tecnologias para evitar o contato são 
algumas das determinações para que serviços turísticos retomem as atividades no estado do Rio de Janeiro. Ao cumprir os requisitos, os 
estabelecimentos ganham o selo do "turismo consciente", reforçando que estão aptos a receberem o público. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DUQUE DE CAXIAS VAI SEGUIR DECRETO ESTADUAL PARA FLEXIBILIZAR ISOLAMENTO SOCIAL
O município da Baixada Fluminense informou que irá seguir as medidas de �exibilização do isolamento social com base no novo decreto 
estadual, publicado na noite de sexta-feira (5), em edição extra do Diário O�cial. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CONCESSIONÁRIAS SE MOSTRAM OTIMISTAS NA REABERTURA
Depois de 70 dias de fechamento por causa da pandemia de Covid-19, as concessionárias do município do Rio reabriram seus salões de vendas 
na última quarta-feira (3). Durante esse período, apenas as o�cinas dos estabelecimentos estiveram abertas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

'NOVO NORMAL' EXIGIRÁ AGENDAMENTO DE HORÁRIO PARA FAZER XIXI EM GRANDES EVENTOS
O “novo normal” no Rio de Janeiro, como tem sido chamada a volta gradual à rotina em meio à pandemia do novo coronavírus, vai exigir 
marcação de horário para fazer xixi em lugares como, por exemplo, casas de shows. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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