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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

SOCIEDADE SE MOBILIZA PARA AJUDAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS NA CRISE
Em momentos de crise aguda como a pandemia do coronavírus, a participação da sociedade é fundamental para gerar ações de solidariedade e 
diminuir prejuízos. Com esse cenário em mente, a Stone, �ntech de pagamentos com soluções amigáveis para o varejo, lançou um movimento 
nacional de apoio aos pequenos empreendedores, mais vulneráveis em tempos de retração econômica. Em poucos dias, a campanha Cuide do 
Pequeno Negócio e o aplicativo Compre Local ganharam adesões em todo o país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VICE DO BB PROMETE CRÉDITO ÀS MICROEMPRESAS A PARTIR DE SEMANA QUE VEM
Carlos Motta dos Santos, o vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, participou ontem da reunião do Conselho Empresarial de 
Economia da Firjan. Durante a conversa, adiantou que o banco vai começar a liberar crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a partir do dia 1º de julho, quarta-feira. As microempresas serão as primeiras bene�ciadas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PROCON-RJ NOTIFICA 21 INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTOS NAS MENSALIDADES
O Procon Estadual do Rio noti�cou 21 escolas e faculdades e pediu informações sobre os procedimentos adotados para o cumprimento da lei que 
obriga instituições de ensino do estado a oferecer descontos nas mensalidades durante a pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ESPECIALISTAS SE DIZEM EM CHOQUE E CONSIDERAM PRECOCE ANTECIPAÇÃO DE PLANO DE REABERTURA DA PREFEITURA
A presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, Tânia Vergara, recebeu com choque a notícia da antecipação da fase três 
do plano de reabertura. Segundo a especialista, a comunidade cientí�ca esperava avaliar o impacto da fase dois somente no dia 1º de julho, data 
em que a medida completaria duas semanas, tempo médio de propagação do vírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JÁ NA 1ª SEMANA DE JUNHO, 1 MILHÃO DE BRASILEIROS VOLTARAM A TRABALHAR APÓS O AFASTAMENTO POR CAUSA DA PANDEMIA
Na primeira semana de junho, 1,06 milhão de brasileiros que estavam afastados no trabalho voltaram a exercer sua função de alguma forma, 
seja de home o�ce ou de forma presencial, na comparação com a última semana de maio. Os dados são da Pnad Covid, pesquisa telefônica do 
IBGE, divulgada nesta sexta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA ANTECIPA ATIVIDADES DA FASE TRÊS; COMÉRCIO, SALÕES E BARBEARIA DE RUA VOLTAM NESTE SÁBADO
O prefeito Marcelo Crivella anunciou, no �m da tarde desta sexta-feira, que parte das atividades que seriam retomadas na terceira etapa do plano 
de retomada, no dia 2, serão antecipadas para este sábado. Sendo assim, comércio de rua, salões, barbearias e serviços de manicure vão poder 
abrir das 11 às 17 horas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA ANUNCIA RETORNO DO COMÉRCIO DE RUA A PARTIR DESTE SÁBADO
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou nesta sexta-feira a autorização para a retomada do comércio de rua, incluindo salões de beleza e 
barbearias em lojas fora de shoppings, a partir deste sábado. Representante do comércio de bens, serviços e turismo do Estado, a Fecomércio RJ 
tem papel estratégico nesta decisão, anunciada na tarde de hoje pelo Prefeito Marcelo Crivella. Desde o lançamento do plano de reabertura, 
implementado pela Prefeitura do Rio, no dia 2 de junho, a Federação vem lutando para a antecipação da reabertura do comércio de rua, 
anteriormente prevista apenas para a próxima quarta-feira, dia 1º de julho. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DE SALÕES DE BELEZA E COMÉRCIO DE RUA É ANTECIPADA NO RIO
Salões de beleza e comércio de rua vão poder reabrir a partir deste sábado (27) no Rio de Janeiro, mas com o horário restrito, entre 11h e 17h. 
Algumas exigências também foram feitas, como atuar apenas com um terço da capacidade. No caso dos salões, o agendamento será necessário 
e a sala de espera não poderá ter clientes. Além disso, os estabelecimentos não poderão servir bebidas e alimentos e o atendimento só poderá 
ser feito por um pro�ssional de cada vez. Serviços como depilação, massagem e maquiagem ainda não estão liberados. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

COMERCIANTES CARIOCAS TEMEM FALÊNCIA DURANTE A PANDEMIA
Parte dos comerciantes do Rio teme sofrer falência em meio à crise gerada pela pandemia. Alguns recorreram a empréstimos para pagar os 
fornecedores e as dívidas. No entanto, a Fecomércio RJ apontou que pequenos empresários têm mais di�culdades de acessar as linhas de crédito. 
Mas o Pronamp, programa do governo federal, pode facilitar a liberação dos empréstimos. 
(Fonte: TV Record). CONFIRA AQUI!

AVANÇO DA COVID-19 FAZ BH RECUAR E FECHAR COMÉRCIOS NOVAMENTE
Todo comércio de Belo Horizonte classi�cado como não essencial será fechado novamente, a partir desta segunda-feira (29). Apenas atividades 
como padarias, supermercados, açougues, postos de gasolina, farmácias e serviços de saúde devem permanecer abertos. 
(Fonte: R7). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS PROMOVEM TESTES PARA COVID-19 E CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE SANGUE
Os estacionamentos dos shoppings estão funcionando para realização de testes para a Covid-19. Todos são feitos com serviço de drive-thru, sem 
que o cliente precise sair do carro. Entre os que oferecem o serviço estão VillageMall, BarraShopping, CasaShopping e Aerotown. Outras ações, 
como doações de sangue e de testes para a rede pública também acontecem nos locais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

https://www.arteirascomunicacao.com.br/crivella-antecipa-atividades-da-fase-tres-comercio-saloes-e-barbearia-de-rua-voltam-neste-sabado-o-globo-online-26-06/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5941368-crivella-anuncia-retorno-do-comercio-de-rua-a-partir-deste-sabado.html
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/06/26/reabertura-de-saloes-de-beleza-e-comercio-de-rua-e-antecipada-no-rio
https://recordtv.r7.com/balanco-geral-rj/videos/comerciantes-cariocas-temem-falencia-durante-a-pandemia-25062020
https://noticias.r7.com/minas-gerais/avanco-da-covid-19-faz-bh-recuar-e-fechar-comercios-novamente-26062020
https://www.arteirascomunicacao.com.br/shoppings-promovem-testes-para-covid-19-e-campanhas-de-doacao-de-sangue-o-globo-online-26-06/
https://www.arteirascomunicacao.com.br/sociedade-se-mobiliza-para-ajudar-os-pequenos-negocios-na-crise-o-globo-online-26-06/
https://www.arteirascomunicacao.com.br/vice-do-bb-promete-credito-as-microempresas-a-partir-de-semana-que-vem-o-globo-online-26-06/
https://www.arteirascomunicacao.com.br/procon-rj-notifica-21-instituicoes-de-ensino-para-aplicacao-de-descontos-nas-mensalidades-o-globo-online-26-06/
https://www.arteirascomunicacao.com.br/especialistas-se-dizem-em-choque-e-consideram-precoce-antecipacao-de-plano-de-reabertura-da-prefeitura-o-globo-online-26-06/
https://www.arteirascomunicacao.com.br/ja-na-1a-semana-de-junho-1-milhao-de-brasileiros-voltaram-a-trabalhar-apos-o-afastamento-por-causa-da-pandemia-o-globo-online-26-06/

