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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

CAIXA, ABF E ABF RIO LANÇAM LINHAS DE CRÉDITO E SERVIÇOS PARA EMPRESAS DE FRANQUIAS
Caixa, Associação Brasileira de Franchising (ABF) e ABF Rio assinaram um convênio para facilitar a chegada de crédito às empresas do setor de 
franquias. O lançamento acontece nesta segunda-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIA DEFENDE PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$600 POR ATÉ 3 MESES
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender a prorrogação do auxílio emergencial no valor atual de R$ 600 
por até três meses. A equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro falam em ampliar o benefício por dois meses no valor de R$ 300 cada 
parcela. O argumento é que é preciso levar em consideração o alto endividamento do governo federal com as medidas adotadas no 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DE TELES A VAREJO, EMPRESAS APOSTAM NO FILÃO DO CRÉDITO E ACIRRAM CONCORRÊNCIA COM BANCOS
Em tempos de crise do coronavírus, empresas dos mais variados setores apostam no �lão da concessão de crédito para reter clientes e criar uma 
nova fonte de recursos. Operadoras de telefonia, empresas de maquininhas e redes de varejo vêm oferecendo linhas de �nanciamento pessoal, 
abrindo uma nova concorrência com os bancos tradicionais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

OS DIREITOS DAS GESTANTES EM TEMPOS DE PANDEMIA
Passamos por um cenário mundial ímpar em que a pandemia do novo coronavírus afetou consideravelmente o universo econômico. Em razão do 
isolamento social, em prol de frear a contaminação da covid-19, muitas empresas tiveram que se adaptar às novas rotinas e fazer planejamentos, 
tudo pela sobrevivência dos negócios. 
(Fonte: Estadão). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

FERNANDO FERRY PEDE DEMISSÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NESTA SEGUNDA-FEIRA
O secretário Estadual de Saúde, Fernando Ferry, anunciou sua demissão do cargo nesta segunda-feira (22). A equipe que atuava com Ferry 
também deve deixar a pasta. A TV Globo apurou junto a integrantes da equipe de Ferry que um dos motivos alegados para a demissão foi a 
pressão que ele vinha sofrendo para continuar pagando contratos com problemas. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

BRASIL CHEGA A 1.073.376 CASOS DE COVID-19, DE ACORDO COM BOLETIM DO CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DA IMPRENSA DAS 13H
O Brasil chegou a 1.073.376 mil casos de Covid-19, de acordo com o balanço das 13h, elaborado a partir dos números divulgados pelas 
secretarias estaduais de Saúde. O país registrou 3.237 novos casos desde o boletim das 20h de sábado. Foram também 128 novos óbitos desde 
então, elevando o total para 50.182. O país já havia ultrapassado, nesse mesmo consolidado divulgado no sábado, a marca de 50 mil mortes pela 
doença, ao registrar 964 novos óbitos em 24 horas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM AGLOMERAÇÃO NAS PRAIAS NESTE DOMINGO, APÓS FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL
Mesmo com mais de 50 mil casos de coronavírus con�rmados na cidade do Rio, os cariocas voltaram a se aglomerar nas praias neste domingo, 
dia 21, primeiro �m de semana de inverno. Na Zona Sul, centenas de banhistas foram vistos na areia, o que ainda não é permitido pelas medidas 
de �exibilização do isolamento social. Somente a prática de esportes individuais, como surf e stand up paddle, estão liberados, segundo as novas 
regras. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA MAIS DE 96 MIL INFECTADOS POR COVID-19; NÚMERO DE ÓBITOS CHEGA A 8.875
O estado do Rio já registra o número de 96.133 infectados pelo novo Coronavírus. Dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, 
neste domingo, dão conta de que 8.875 pessoas foram a óbito em decorrência da doença. Ainda segundo a secretaria, existem 1.152 óbitos em 
investigação em todo o estado. Do total de infectados, 76.821 pacientes se recuperaram da doença. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

AMÉRICA LATINA SUPERA 2 MILHÕES DE CASOS DE CORONAVÍRUS, E EUROPA AVANÇA NA FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO
A Europa, o continente mais afetado pela pandemia do coronavírus, prosseguia neste domingo (21) com a �exibilização do con�namento com a 
reabertura das fronteiras da Espanha aos europeus, enquanto a América Latina superou dois milhões de casos e a China organiza testes de 
diagnóstico em larga escala para conter um novo foco em Pequim. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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COVID-19: GOVERNO PRORROGA POR MAIS 15 DIAS RESTRIÇÃO DE ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO BRASIL
O governo federal decidiu prorrogar por mais 15 dias a restrição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil por conta da 
pandemia da Covid-19, seguindo recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
COM CRISE, R$500 MILHÕES EM FEIRAS PARA VENDER O BRASIL NO EXTERIOR SÃO ADIADAS OU CANCELADAS
A crise econômica já travou ao menos R$ 500 milhões em investimentos programados por empresas, entidades e governo para feiras e eventos 
de promoção internacional, de acordo com a Orbiz, consultoria especializada no setor. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EM MEIO À QUEDA NA TAXA DE ISOLAMENTO, ACADEMIAS DE GINÁSTICA E SALÕES DE BELEZA ANTECIPAM REABERTURA POR CONTA 
PRÓPRIA
Apesar de a fase três da reabertura só estar prevista para o dia 1º de julho, salões de beleza e academias já anteciparam, por conta própria, a volta 
dos trabalhos. Enquanto isso, a cidade registrava nesta sexta mais uma queda na taxa de isolamento social: às 19 horas, ela era de 57%, contra 
os 62% no mesmo horário do dia anterior e os 76% da sexta-feira passada. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LOJISTAS TENTAM SE ADAPTAR ÀS NOVAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM SP
O comércio de rua e shoppings de São Paulo voltaram a funcionar. O Pequenas Empresas & Grandes Negócios ouviu lojistas, consumidores e um 
infectologista para saber: essa retomada vai ajudar o caixa das empresas e dar segurança para o consumidor voltar às compras? 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

PROCON-RJ PERCORRE SHOPPINGS DA CIDADE PARA VISTORIAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS
Vistoriando o cumprimento dos protocolos exigidos pelo Governo do Estado para a prevenção ao Coronavírus, o Procon-RJ fez uma operação de 
6 shoppings centers do Rio de Janeiro. Com 5 empreendimentos cumprindo à risca as determinações higiênicas impostas pelo Poder Público para 
que possam funcionar, apenas no West Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste da capital �uminense, os �scais precisaram solicitar que 
algumas melhorias fossem feitas. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

RÉVEILLON DE COPACABANA PODE SER CANCELADO DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19
Pela primeira vez em décadas, a Praia de Copacabana pode �car sem réveillon. A realização da festa, que reuniu 3 milhões de pessoas na última 
edição, depende da evolução da Covid-19 no Rio, e, apesar de a prefeitura frisar que ainda é cedo para bater o martelo, alternativas já são 
estudadas. Entre elas, a transmissão dos shows pela internet (num modelo parecido com as lives que vêm fazendo sucesso nesta quarentena) e 
uma maior distribuição de palcos pela cidade, para diminuir a concentração de pessoas na orla. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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