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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

CRÉDITO JÁ CHEGA MAIS RÁPIDO A PEQUENA EMPRESA E GOVERNO TEME QUE RECURSOS PARA LINHAS GARANTIDAS ACABEM EM 
BREVE
O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Paulo Souza, a�rmou nesta terça-feira (7) que as empresas, principalmente as de menor porte, 
já devem ter percebido, desde meados de junho, uma melhora no acesso ao crédito com os programas do governo, como o Pronampe. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DEFENSORIA E MP RECORREM AO TJ-RJ PELO RETORNO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO RIO
A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) contra a �exibilização do isolamento 
social no Estado. Os dois órgãos pediram ao presidente da corte, desembargador Claudio de Mello Tavares, que reconsidere sua decisão do início 
de junho na qual suspendeu as medidas de isolamento e acatou a �exibilização determinadas pelo governo do Estado e pela prefeitura do Rio. 
(Fonte: O Globo/ Bela Megale). CONFIRA AQUI!

MP 936: TRABALHADORES INTERMITENTES SERÃO INCLUÍDOS NO DECRETO DE PRORROGAÇÃO DOS ACORDOS TRABALHISTAS
O governo vai pagar mais uma parcela de R$ 600 para os trabalhadores intermitentes, além das três previstas na medida provisória (MP) 936, 
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida consta do decreto que vai prorrogar os prazos máximos dos acordos de suspensão de 
contrato de trabalho e redução de salário. A expectativa é que ele seja publicado no Diário O�cial da União nesta quarta-feira (8). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MP 936: CONGRESSO ARTICULA DERRUBADA DE VETO PARA PRORROGAR DESONERAÇÃO DA FOLHA
Líderes do Congresso articulam derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo da medida provisória (MP) 936 que previa a prorrogação 
da desoneração da folha de pagamento para setores que mais empregam.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL PRORROGA AS MEDIDAS RESTRITIVAS NO RIO DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 ATÉ 21 DE JULHO
Com 10.698 mortes pela Covid-19 no Rio e 121,8 mil pessoas infectadas pela doença, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas 
restritivas de prevenção e enfrentamento do coronavírus no estado do Rio até o dia 21 de julho. O novo decreto foi publicado no Diário O�cial 
desta terça-feira (7), e mantém o funcionamento de alguns setores do comércio e da indústria em horários especí�cos para evitar aglomerações. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DIZ QUE LIBERAÇÃO DAS PRAIAS NESTA SEXTA-FEIRA (10) DEPENDE DE APOIO DA PM AOS FISCAIS, APÓS INCIDENTE NA 
BARRA
O prefeito Marcelo Crivella a�rmou no início da noite desta terça-feira (7), durante entrevista coletiva no Riocentro, na Barra da Tijuca, que ainda 
não está garantida a liberação das areias das praias para o público já para esta sexta-feira (10), como previsto na segunda etapa da terceira fase 
de reabertura da cidade. A decisão, de acordo com ele, só será tomada nesta quinta-feira (9), porque a prefeitura quer garantias de que a Polícia 
Militar prestará apoio nas �scalizações para reprimir irregularidades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA SANCIONA LEI QUE CRIA SISTEMA PARA MONITORAR PACIENTES ASSINTOMÁTICOS OU COM SINTOMAS LEVES DA COVID-19
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou nesta terça-feira (7) lei proposta pelo vereador Célio Lupparelli (DEM) que cria um sistema de 
monitoramento remoto de pessoas diagnosticadas com Covid-19 nas unidades municipais de saúde. A lei, que ainda precisa ser regulamentada, 
vale para pacientes que não precisaram de internação hospitalar e que seguem em isolamento domiciliar na cidade do Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ROTINA DE BOLSONARO COM COVID-19 TERÁ VIDEOCONFERÊNCIAS E ASSINATURA DIGITAL
A rotina de trabalho do presidente Jair Bolsonaro depois de ter contraído o novo coronavírus terá videoconferências e assinatura digital de atos 
normativos, para evitar o contato dele com outras pessoas. A agenda o�cial do presidente nesta terça-feira (7) apontou dois compromissos em 
que ele se reuniria com ministros remotamente, do Palácio da Alvorada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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COMÉRCIO DE BAIRRO TEM CRESCIMENTO NAS VENDAS EM MEIO AO ISOLAMENTO SOCIAL
Flávia Oliveira fala sobre o comércio de bairro em meio à crise de coronavírus. Ela falou sobre o aumento de consumo nesses estabelecimentos, 
comprovado em pesquisa realizada pela Fecomércio RJ. No estado do Rio de Janeiro, 652 pessoas foram ouvidas e praticamente 82% dos 
entrevistados disseram que, a partir do isolamento, passaram a priorizar o comércio de bairro. 
(Fonte: Rádio CBN). CONFIRA AQUI!

ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RIO TEM ALTA EM JUNHO, APONTA FECOMÉRCIO RJ
Um levantamento divulgado nesta terça-feira (7) pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (Ifec RJ) mostra que 55,9% das famílias 
cariocas estavam endividadas em junho. Na comparação com maio, esse percentual teve alta de 2,6 pontos percentuais. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

ALERJ APROVA PROJETO DE LEI QUE DETERMINA HORÁRIO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO COMÉRCIO
Um projeto de lei, aprovado pela Alerj nesta terça-feira (7), determina que o comércio reserve um horário especí�co para atender exclusivamente 
idosos, grávidas e pessoas com de�ciência — embora estes não sejam considerados grupo de risco — durante a pandemia de coronavírus e no 
período de �exibilização das atividades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIORIA DOS BARES E RESTAURANTES DO RIO FOI OBRIGADA A DEMITIR FUNCIONÁRIOS NA PANDEMIA
Mais da metade dos bares e restaurantes do Rio não terá dinheiro para pagar todos os salários de julho e precisará demitir funcionários após a 
retomada. A conclusão é de nova pesquisa realizada pelo SindRio, no último mês. Mais: 56,7% dos empresários disseram ter perdido mais de 
75% do faturamento nos últimos três meses. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL DE RUA DO RIO SÓ DEVE ACONTECER SE VACINA CONTRA CORONAVÍRUS FOR DESCOBERTA
O Carnaval de Rua do Rio em 2021 está ameaçado por conta da pandemia e pode não acontecer. As ligas de blocos Sebastiana, Amigos do Zé 
Pereira, Carnafolia, Liga João Nogueira, Sambare e Coreto, e de grandes blocos como Bola Preta, Bloco da Anitta, Fervo da Ludmila e Monobloco 
a�rmaram que só irão colocar o bloco na rua caso uma vacina contra o coronavírus seja descoberta até lá. As informações foram divulgadas pela 
colunista Rita Fernandes, da Veja Rio. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO FECHOU MAIS DE 25 MIL PONTOS COMERCIAIS POR AGLOMERAÇÃO DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA; VEJA LISTA DE BAIRROS 
LÍDERES DE DENÚNCIAS
As equipes do Disk Aglomeração, serviço da Prefeitura do Rio que recebe denúncias pelo 1746, já atenderam mais de 10.689 ocorrências desde 
31 de março. De 18 de março a 4 de julho, 25.953 pontos comerciais foram fechados pelos agentes, coordenados pela Secretaria Municipal de 
Ordem Pública do Rio (Seop). 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

GUIAS DE TURISMO PROTESTAM EM FRENTE AO PALÁCIO GUANABARA POR REGULAMENTAÇÃO DE LEI NO RIO
Na manhã desta terça-feira (7), membros da Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro (Liguia) realizaram um protesto em 
frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A manifestação foi para exigir a regulamentação da Lei 8858/20, que prevê uma 
Renda Mínima Emergencial para os guias do estado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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