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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: CAIXA VAI ANTECIPAR SAQUE DA 1ª PARCELA A NASCIDOS DE JULHO A DEZEMBRO QUE ESTÃO EM LOTE EXTRA
O Ministério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira que vai antecipar o pagamento do lote extra do auxílio emergencial para trabalhadores que 
tiveram o depósito da primeira parcela. São pessoas que se inscreveram pelo aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial ou pelo site caixa.gov.br entre 
os dias 1º e 26 de maio de 2020. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

LEI ALDIR BLANC: GOVERNO REGULAMENTA CRÉDITO DE R$ 3 BILHÕES PARA A CULTURA
Após a sanção presidencial  da Lei Aldir Blanc no dia 29 de junho, um dos passos seguintes da Lei Aldir Blanc foi dado nesta sexta-feira, com a 
publicação no Diário O�cial da União da Medida Provisória  990/2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 3 bilhões para que estados 
e municípios recebam os recursos para o pagamento da Lei Aldir Blanc. Ao sancionar a lei, o Planalto havia vetado apenas o prazo para que esta 
MP fosse decretada, mas ela acabou saindo em 11 dias, menos tempo do que estava previsto no texto original aprovado na Câmara e no Senado 
(15 dias). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MP 936: ENTIDADES EMPRESARIAIS ENTREGAM CARTA A ALCOLUMBRE E PEDEM DERRUBADA DE VETO À DESONERAÇÃO DA FOLHA
Um grupo de 36 entidades encaminhou nesta quinta-feira carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pedindo a derrubada do 
veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CORONAVÍRUS: ORDEM DO PREFEITO É ‘ENDURECER BEM’ A FISCALIZAÇÃO NAS PRAIAS
A ordem até agora era agir preventivamente. Guardas Municipais e PMs vinham, desde o início do fechamento das praias para banhos de mar e 
sol, abordando apenas quem desrespeitasse escancaradamente as medidas impostas pela Prefeitura. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

DESEMPREGO CAI 0,9% NA 3ª SEMANA DE JUNHO, PARA 11,75 MILHÕES DE PESSOAS
O total de desempregados recuou 0,9% na terceira semana de junho (de 14 a 20 do mês) no país, frente à semana anterior, para 11,753 milhões 
de pessoas, mostram dados da Pnad Covid, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

DEZ ESTADOS TÊM TENDÊNCIA DE AUMENTO NAS MORTES POR COVID-19; CINCO SINALIZAM QUEDA
O número diário de mortes registradas por Covid-19 na última quinzena se manteve estável no Brasil, mas o cenário nacional esconde diferenças 
locais: a tendência em seis estados é de queda da mortalidade, e em dez deles é de aumento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL ULTRAPASSA 70 MIL MORTES E 1,8 MILHÃO DE INFECTADOS POR COVID-19, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA
O Brasil ultrapassou esta sexta-feira a marca de 70 mil mortes pelo coronavírus. Ao total, o país registrou 70.524 óbitos — a primeira morte 
ocorreu em 12 de março, em São Paulo. O boletim concluído às 20h registrou 1.270 novas mortes, além de 45.235 novos casos, elevando para 
1.804.338 diagnósticos positivos de covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ QUE GOVERNO NÃO TEM COMO MANTER AUXÍLIO EMERGENCIAL POR MUITO TEMPO E PEDE REABERTURA DO 
COMÉRCIO
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o governo federal não tem condições �nanceiras de prorrogar por muito tempo o auxílio 
emergencial de R$ 600 pagos a trabalhadores informais afetados �nanceiramente pela pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO MULTOU, EM MÉDIA, 22 PESSOAS POR DIA POR NÃO USAREM MÁSCARAS NO ÚLTIMO MÊS 
Entre os dias 5 de junho e 8 de julho a prefeitura do Rio já multou 737 pessoas pelo não uso de máscara facial, obrigatório desde abril. Em média, 
são 22 infrações por dia na cidade. A multa pela falta do uso de máscara é de R$ 107. A maioria das infrações foi �agrada pela Guarda Municipal 
em vias públicas, mas 169 delas foram encontradas em estabelecimentos comerciais. Nestes casos, a multa para o comércio varia de R$ 590 a R$ 
2,7 mil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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COMÉRCIO DA BARRA TEM CONSUMO ACIMA DA EXPECTATIVA COM REABERTURA DE SHOPPINGS E LOJAS DE RUA
Se havia dúvidas a respeito de quanto tempo os consumidores levariam até voltar a se sentir seguros para fazer suas compras presencialmente, 
a resposta começa a ser revelada. Na Barra da Tijuca, comerciantes dizem que o movimento tem sido melhor do que se esperava para o momento 
de reabertura. Em 11 de junho, a prefeitura autorizou a volta do público aos shoppings, e, no dia 27 do mesmo mês, às lojas de rua, com horário 
restrito, inicialmente, e desde que obedecidos determinados protocolos sanitários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES DA TIJUCA SE REINVENTAM, E ATÉ CRESCEM, DURANTE PANDEMIA
Salões cheios, �las de espera, faturamento em alta e perspectivas de crescimento. Essa era a realidade de estabelecimentos gastronômicos na 
Tijuca que haviam ganhado fama na região e, consequentemente, viviam lotados. Tudo mudou com o surgimento da Covid-19, que fez qualquer 
tipo de aglomeração ser proibido. Os bares e restaurantes que estavam fazendo sucesso poderiam até, a partir dali, �ertar com o fracasso. Estava 
na hora de parar, pensar e tomar decisões rápidas para de�nir qual seria a melhor maneira de seguir em frente. Quase quatro meses depois do 
fechamento das casas, que agora já podem funcionar, com restrições, muitos comerciantes se reinventaram. A queda no rendimento foi 
inevitável, claro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIO DEVE TER SIDO FUNDO DO POÇO PARA SERVIÇOS, DIZ GOLDMAN SACHS
A nova queda no setor de serviços em maio, após o tombo recorde de abril, decepcionou, e a atividade está agora 27,9% abaixo da máxima 
histórica de novembro de 2014, a�rma em relatório Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para América Latina do Goldman Sachs. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

COM ALTA NOS PREÇOS DE ALIMENTOS E COMBUSTÍVEIS, INFLAÇÃO FICA EM 0,26% EM JUNHO, APÓS DOIS MESES DE QUEDA
Após dois meses seguidos de de�ação, os preços no país voltaram a subir e registraram alta de 0,26% em junho, de acordo com dados divulgados 
nesta sexta-feira pelo IBGE.  A taxa foi in�uenciada tanto pelo aumento no preço dos alimentos como dos combustíveis. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SETOR DE SERVIÇOS SURPREENDE E CAI 0,9% EM MAIO, NO QUARTO MÊS SEGUIDO DE QUEDA
O setor de serviços, motor do PIB brasileiro, ainda não dá sinais de recuperação da atividade econômica. Após o tombo histórico de 11,9% em 
abril, o setor amargou retração de 0,9% em maio, divulgou o IBGE nesta sexta-feira. Foi o quarto mês consecutivo de queda. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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