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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

VEJA COMO PEGAR DINHEIRO DO PRONAMPE NOS BANCOS
O governo disponibilizou, desde junho, R$ 15,9 bilhões em recursos para garantir empréstimos tomados pelos pequenos negócios no Pronampe 
(Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Em uma primeira etapa, Caixa Econômica Federal e Banco do 
Brasil começaram a oferecer a linha. Desde sexta-feira (10), os maiores bancos privados do país – Itaú Unibanco, Bradesco e Santander – foram 
autorizados a oferecer a linha de crédito. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PETROBRAS CONSEGUE NA JUSTIÇA DERRUBAR LIMINAR QUE A OBRIGAVA A ARCAR COM CUSTOS DE FUNCIONÁRIOS EM HOME 
OFFICE
A Petrobras conseguiu derrubar a liminar obtida pelo Sindipetro do Rio de Janeiro que obrigava a estatal a fornecer mobiliário e pagar por 
pacotes de internet e gastos com energia elétrica de seus 16 mil empregados em home o�ce. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MANOBRA DE CRIVELLA PODE ADIAR O JULGAMENTO DAS CONTAS DA PREFEITURA
O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) pede, em ofício publicado no Diário O�cial da Câmara de Vereadores desta segunda-feira (13), o 
adiamento por 90 dias do prazo para resposta às determinações e aos esclarecimentos solicitados pelo conselheiro Luiz Antônio Guaraná, relator 
das contas de 2019 do município do Rio. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RIO INAUGURA CONSULTA MÉDICA POR VIDEOCONFERÊNCIA
A prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou nesta segunda-feira (13) o Telessaúde Rio, uma central com médicos no atendimento virtual aos 
pacientes da rede municipal de saúde. Os pacientes devem fazer o agendamento online e as consultas serão por videoconferência. O objetivo é 
ajudar pacientes que tiveram seu acompanhamento médico regular afetado pelo isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL NÃO CONSEGUIU MANTER TRABALHADORES EM CASA, DIZ PESQUISA
O auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia para pessoas de baixa renda não foi e�ciente em mantê-las em casa 
para ajudar a reduzir o contágio pela Covid-19. Ao contrário. Pela forma como o programa foi desenhado e executado, esse grupo acabou ainda 
mais exposto à doença, mostra um estudo divulgado nesta segunda-feira (13) pela Rede de Pesquisa Solidária, iniciativa formada por mais de 
70 pesquisadores de centros de pesquisa públicos e privados do país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL ENTRA NA JUSTIÇA DO RIO PARA TENTAR SUSPENDER IMPEACHMENT NA ALERJ
O governador Wilson Witzel entrou na Justiça, nesta segunda-feira (13), com um mandado de segurança, com requerimento de tutela de liminar, 
para suspender o processo de impeachment a que responde na Assembleia Legislativa (Alerj). Ele alega irregularidades nos trâmites formais do 
processo, como falta de documentação e critério para montar a comissão de impeachment. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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COMÉRCIO DO RIO SOFRE COM CRIMINALIDADE
A economia formal do Rio de Janeiro pede socorro. A coluna trouxe ontem um retrato da grave situação do roubo de cargas nas estradas e como 
a sociedade pode ajudar a polícia não comprando produtos ilegais. O comércio está disposto a aderir a uma campanha de conscientização do 
carioca. A PM sozinha não será capaz de vencer o crime sem a ajuda da sociedade. As perdas do comércio do estado com roubos de carga e 
assaltos a estabelecimentos comerciais já impedem o aumento do emprego. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL NO SAMBÓDROMO NÃO TEM PREVISÃO DE DATA, DIZ LIESA 
Se já havia fortes indícios de que o próximo Carnaval não acontecerá em fevereiro como previa o calendário pré-pandemia, agora é a própria 
Liesa quem con�rma a incerteza sobre a realização da festa. Procurada por VEJA RIO, a Liga das Escolas de Samba con�rmou, por meio de sua 
assessoria, que “não há a menor previsão” para os des�les na Sapucaí, “até porque essa decisão também depende do governo municipal e 
estadual”. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES: PORTAS ABERTAS, MAS MESAS AINDA VAZIAS
Uma semana após a reabertura parcial de 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!

BARRAQUEIROS DE PRAIA PEDEM RETORNO AO TRABALHO DURANTE PROTESTO EM FRENTE À PREFEITURA
Um grupo de barraqueiros que atua nas praias do Rio realizou um protesto na frente da sede da Prefeitura, no Centro, nesta segunda-feira (13). 
Eles cobram uma resposta do governo municipal sobre a autorização para o retorno das atividades. Na semana passada, o prefeito Macelo 
Crrivella a�rmou que pretende liberar a permanência de banhistas nas praias apenas quando for disponibilizada a vacina para a Covid-19. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DECRETO DA PREFEITURA SUSPENDE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM BANCAS DE JORNAIS DO RIO
Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto no Diário O�cial do Município suspendendo a venda de bebidas 
alcoólicas em bancas de jornais da cidade. A decisão vale por tempo indeterminado e foi motivada devido à pandemia do coronavírus. Em caso 
de não cumprimento da norma por parte do responsável pela banca, o mesmo pode, além de perdê-la, ter também suas mercadorias 
apreendidas. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

ACADEMIAS DA REDE SMART FIT QUE ESTÃO DIFICULTANDO RESCISÃO DE CONTRATOS SERÃO INVESTIGADAS
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte da Capital, instaurou inquérito civil para apurar uma possível prática abusiva de violação de direitos difusos por parte da rede de 
academias Smart Fit, que não estaria disponibilizando meios telefônicos ou virtuais para o cancelamento das matrículas de seus alunos, em meio 
à pandemia do coronavírus. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

SETOR DE SEGURANÇA TEM ALTA DE 40% NA BUSCA POR TECNOLOGIA INTELIGENTE
A procura por soluções de segurança voltadas às novas demandas surgidas com a pandemia da Covid-19 aumentou 40%, segundo pesquisa da 
Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica (Abese), feita entre indústrias, distribuidores e prestadores de serviço de todo o país 
nos meses de abril e maio. O estudo ouviu 227 empresas, o que equivale a cerca de 2% do setor, e mostrou que, entre as tecnologias mais 
buscadas, estão o reconhecimento facial e as câmeras térmicas. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

https://odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia/2020/07/5950474-comercio-do-rio-sofre-com-criminalidade.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/barraqueiros-de-praia-pedem-retorno-ao-trabalho-durante-protesto-em-frente-prefeitura-rv1-1-24530043.html
https://diariodorio.com/decreto-da-prefeitura-suspende-venda-de-bebidas-alcoolicas-em-bancas-de-jornais-do-rio/amp/
https://diariodorio.com/academias-da-rede-smart-fit-que-estao-dificultando-rescisao-de-contratos-serao-investigadas/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/setor-de-seguranca-tem-alta-de-40-na-busca-por-tecnologia-inteligente
https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2020/07/13/veja-como-pegar-dinheiro-do-pronampe-nos-bancos.ghtml
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/manobra-de-crivella-pode-adiar-julgamento-das-contas-da-prefeitura-24529628.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Extra
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5950660-rio-inaugura-consulta-medica-por-videoconferencia.html
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/14-001.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/14-002.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/14-003.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/14-004.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/14-005.jpg

