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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

FIASCO NO SOCORRO EVIDENCIA FALTA DE POLÍTICA PARA AS PEQUENAS EMPRESAS
Passaram-se quatro meses desde o início da pandemia no Brasil. No entanto, seis em cada dez micro, pequenas e médias empresas iniciaram 
julho sem acesso ao crédito prometido pelo governo. Existem 16 milhões de empreendedores registrados, segundo o Sebrae. Eles são 
responsáveis por cerca de 52% dos empregos disponíveis no país, onde pelo menos 54 milhões de pessoas perderam renda na crise agravada 
pelo vírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

QUEM TRANSITAR SEM MÁSCARA NO RIO PODERÁ SER MULTADO DUAS VEZES
Quem transitar sem máscaras pelas ruas do Rio a partir desta segunda-feira poderá ser multado duas vezes. O governador Wilson Witzel 
anunciou que passará a valer lei estadual que estabelece multa de R$ 106,65 pela falta do equipamento. A mesma medida adotada pelo 
município há pouco mais de um mês, com multa de R$ 107, já gerou 825 autuações. Em 11 casos, os infratores foram parar na delegacia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL PASSA DE 72 MIL MORTES POR COVID-19, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DA IMPRENSA EM BOLETIM DAS 20H
O número de casos con�rmados de Covid-19 no Brasil subiu para 1.866.176, indica o boletim consolidado das 20h do consórcio de veículos de 
imprensa formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo neste domingo. Os números são compilados a partir das 
secretarias estaduais de Saúde. O total de óbitos é de 72.151.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GASTOS COM BOLSA-EDUCAÇÃO PARA SERVIDORES DE TRÊS ESTATAIS BANCARIA AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA 50 MIL FAMÍLIAS
Pelo andar da carruagem, o bolso do funcionalismo federal chegará incólume ao �m da pandemia. Nem o pomposo auxílio-educação oferecido 
por algumas estatais e empresas de economia mista aos dependentes de seus funcionários foi cortado. A fatura é alta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUARDA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVULGAM BALANÇO DE MULTAS NO FIM DE SEMANA
O �m de semana foi de muito trabalho para a Guarda Municipal e Vigiância Sanitária. Com o objetivo de �scalizar o cumprimento da lei que torna 
obrigatório a utilização de máscaras de proteção e a não permanência na areia das praias, a GM aplicou 135 multas (49 no sábado e 86 no 
domingo) a pessoas �agradas sem o acessório de proteção. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NAS PRAIAS DO RIO, FALTA DE FISCALIZAÇÃO E BANHISTAS SEM MÁSCARA MARCAM PRIMEIRO DOMINGO DE REABERTURA DE ÁREAS 
DE LAZER
O céu ensolarado e o calor de 30 graus na manhã deste domingo deixaram os cariocas à vontade para curtir as praias da cidade. A falta de 
�scalização da prefeitura e o desrespeito às regras sanitárias pelos frequentadores, como o uso de máscaras, marcou o primeiro domingo de 
reabertura das áreas públicas de lazer. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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LEGADO DA PANDEMIA: O QUE MUDA NA VIDA DAS PESSOAS EM RELAÇÃO A CONSUMO, FINANÇAS, TRABALHO, SAÚDE E SERVIÇOS
O que o mundo tem vivido em 2020, nesta pandemia, é uma mistura de dor, medo, angústia e incerteza. A experiência — que ainda parece 
longe do �m — resultará em grandes mudanças na forma como pessoas, empresas e governos se relacionam, trabalham, consomem, lidam 
com �nanças, cuidam da saúde e prestam serviços, como o EXTRA mostra a seguir. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

O TRUNFO DO CLUB MED NA REABERTURA: UMA REFORMA DE R$ 55 MILHÕES NO RESORT DE TRANCOSO
Com todos os resorts ainda fechados no Brasil, o Club Med aposta em um trunfo para reconquistar os turistas na reabertura: uma reforma de 
R$55 milhões no “village” de Trancoso (BA). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES: PORTAS ABERTAS, MAS MESAS AINDA VAZIAS
Uma semana após a reabertura parcial dos bares, restaurantes e lanchonetes ser sancionada pela Prefeitura do Rio, os estabelecimentos pela 
cidade estão com di�culdades para completar o salão que, mesmo reduzido a apenas 50% da capacidade, tem apresentado frequência diária 
abaixo dos 20%. Diante desse cenário, ainda de incertezas com a pandemia do novo coronavírus, um em cada quatro estabelecimentos do setor 
decidiu ainda não receber clientes, mantendo apenas o serviço de entrega ativo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRIMEIRO DOMINGO APÓS REABERTURA DE ÁREAS DE LAZER NO RIO É DE FILAS PARA ENTRAR NOS PARQUES
O carioca acordou cedo para aproveitar o primeiro domingo de reabertura de áreas de lazer no Rio de Janeiro durante a pandemia, com direito a 
sol forte e céu azul. E, pelo visto, o contato com a natureza estava fazendo falta. No Parque Lage, no Jardim Botânico, que, desde a última 
quinta-feira, após autorização de uma portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), passou a abrir das 10h às 
17h (ao invés de das 9h às 17h), havia �la de quase um quarteirão para entrar. O local estava fechado desde o dia 17 de março, para conter a 
disseminação do novo coronavírus.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVA FLEXIBILIZAÇÃO EM NITERÓI IMPÕE DESAFIOS À FISCALIZAÇÃO
Prestes a completar na terça-feira quatro meses do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, a cidade dará, a partir de amanhã, 
mais um passo na transição gradual para o novo normal, com a abertura de restaurantes, cafeterias e lanchonetes. Bares e academias de 
ginástica voltam à ativa no dia 20. Na sexta-feira, a visitação ao Parque da Cidade foi liberada com restrições. Um dos principais desa�os da 
prefeitura nessa �exibilização será garantir a �scalização para que a situação não saia de controle e que cenas de aglomeração de pessoas sem 
máscara vistas após a abertura de bares e restaurantes do Rio, na semana passada, não se repitam por aqui. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COMO ESTÁ O PRIMEIRO FIM DE SEMANA DE BARES REABERTOS EM SÃO PAULO
A feijoada tradicional de sábado e o chope gelado (ou a salada e o suco, ao gosto do freguês) tiveram de ser interrompidos pontualmente ontem 
às 17 horas em São Paulo, de acordo com o limite de funcionamento para bares e restaurantes estabelecido pelo protocolo municipal. Embora o 
movimento fosse bom, principalmente na zona oeste, a limitação de horário levou a reclamações de proprietários e clientes no primeiro sábado 
após a reabertura. Houve bares cheios, mas com a obrigação de fechar cedo. Por causa do horário permitido, entre 11h e 17h, muitos clientes 
tiveram de mudar hábitos para poder retornar aos bares e restaurantes depois de aproximadamente 120 dias - a reabertura foi permitida na 
segunda-feira.
(Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

DEPOIS DE QUASE FECHAR DURANTE A PANDEMIA, CASA CAVÉ REABRE NO CENTRO DO RIO
A Casa Cavé, mais antiga confeitaria do Rio, com 160 anos completados em 2020, retomou as atividades, após mais de três meses fechados. O 
tradicional e requintado ponto comercial, localizado em um belo imóvel na esquina da Rua Sete de Setembro com Uruguaiana, no Centro da 
cidade, esteve ameaçado de fechar as portas em função da pandemia do Coronavírus. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

LIESA ESTUDA TRANSFERIR DESFILES E ADIA DIVULGAÇÃO SOBRE INGRESSOS PARA O CARNAVAL 2021
A Pandemia do Coronavírus está transformando a realização do Carnaval 2021 em um festival de incertezas e dúvidas. Pelo cronograma, a 
primeira sexta-feira de julho, dia 3, seria a data do anúncio do preço dos ingressos na Sapucaí para o público estrangeiro. A Liesa pediu para adiar 
a divulgação porque a tendência, dentro da própria liga, é transferir a data do carnaval de 2021. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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