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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

ABRASEL: APENAS 11,9% DOS RESTAURANTES DE SP CONSEGUIRAM CRÉDITO DO GOVERNO
A quarentena continua impactando o funcionamento de bares e restaurantes em São Paulo. De acordo com novo estudo divulgado pela 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel SP), 40% dos estabelecimentos devem fechar as portas de�nitivamente e 92,9% 
acreditam em uma recessão até o �nal do ano. Sete em cada dez restaurantes conseguiram renegociar redução de aluguel. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

EMPRESAS TERÃO QUE MEDIR TEMPERATURA E CONTROLAR USO DE MÁSCARAS NA VOLTA AO TRABALHO, DIZ GOVERNO
O governo federal publicou, nesta sexta-feira (19), uma portaria com diretrizes e recomendações para a segurança das pessoas na volta ao 
trabalho com a �exibilização das regras de isolamento social adotadas devido à pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL ULTRAPASSA 1 MILHÃO DE CASOS SEM SABER REAL DIMENSÃO DE SUA EPIDEMIA NEM TER CLARO QUANDO ATINGIRÁ O PICO, 
DIZEM ESPECIALISTAS
O Brasil ultrapassou, nesta sexta-feira (19), a cifra de 1 milhão de casos registrados de Covid-19 sob dois fatores que complicam o cenário: o pico 
da epidemia ainda não tem um desenho claro, e a real proporção da epidemia é bem maior, apesar de não se saber o tamanho exato dela. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA: RIO ESTÁ PREPARADO PARA POSSÍVEL SEGUNDA ONDA DE COVID-19
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reconheceu, nesta sexta-feira (19), que há risco de uma segunda onda da pandemia de Covid-19 
na cidade, mas a�rmou que a rede municipal está preparada para um eventual aumento de demanda. Crivella concedeu entrevista a jornalistas 
no Hospital de Campanha do Riocentro, onde foi realizada uma cerimônia para entrega de respiradores da cidade do Rio de Janeiro a outros 
municípios �uminenses. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

DORIA ANUNCIA RECUO NA FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA PARA MAIS DUAS REGIÕES DE SP
Mais duas regiões do estado de São Paulo terão que retroceder na �exibilização da quarentena e voltar a fechar comércios e outras atividades 
econômicas na próxima segunda-feira (22). São elas: Marília e Registro, no interior paulista. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (19) pelo 
governador João Doria. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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O IMPACTO DO ISOLAMENTO NO ESTADO DO RIO NO SETOR DE BARES E RESTAURANTES
Em abril, 18.925 vagas de emprego foram fechadas no estado do Rio somente no setor de bares e restaurantes. Desse total, 11.542 na capital. É 
a atividade econômica mais afetada no município, em termos de impacto sobre o mercado de trabalho formal, seguida por hotéis (que perdeu 
3,4 mil vagas em abril) e comércio de roupas e acessórios (menos três mil postos no mesmo mês): “Em maio, esse número será pior”, prevê 
Fernando Blower, presidente do SindRio. 
(Fonte: O Globo / Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

PESSIMISMO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA CAI LEVEMENTE EM MAIO
O pessimismo do setor produtivo brasileiro veri�cado em abril – mês em que os principais indicadores industriais tiveram o pior desempenho da 
década – melhorou em maio, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em um levantamento divulgado nesta sexta-feira (19). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NA PANDEMIA, BRASILEIROS USAM MENOS DINHEIRO E CHEQUES PARA COMPRAR ALIMENTOS E ROUPAS
A pandemia do novo coronavírus acentuou uma tendência que já vinha sendo veri�cada: cada vez mais, as pessoas estão deixando de lado o 
pagamento em dinheiro e cheque para usar meios digitais. Nos setores de alimentos e vestuário, duas das atividades mais atingidas pela crise da 
Covid-19, o uso do dinheiro e dos cheques para pagamentos encolheu e, em alguns casos, as notas deixaram de ser aceitas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM A REABERTURA DO COMÉRCIO, COMO FOI A VOLTA AOS SHOPPING CENTERS
Com a reabertura do comércio e dos shopping centers em São Paulo, na semana passada, os consumidores voltaram em massa a frequentar os 
centros de compra. No mês de junho, a perspectiva do afrouxamento do isolamento social foi o principal fator que levou as lojas a alcançar os 
maiores números de visitantes desde o início da pandemia, de acordo com FX Retail Analytics, especializada em monitoramento de �uxo para o 
varejo. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SUPERMARKET: 70 POR CENTO DOS FUNCIONÁRIOS SÃO MORADORES
A abertura do novo supermercado no Porto Maravilha gerou 200 novos empregos e promete movimentar a região do Santo Cristo, bairro que 
ganhou uma �lial da rede SuperMarket no mesmo endereço do antigo Mundial, na última quinta-feira (18). Mais de 70% dos funcionários 
contratados são moradores do entorno, incluindo o Morro da Providência. 
(Fonte: Porto Maravilha). CONFIRA AQUI!
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