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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 COMEÇA A DEPOSITAR SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS NESTA SEGUNDA (29)
O pagamento do FGTS emergencial pela Caixa começa a ser realizado nesta segunda-feira (29). Os nascidos em janeiro serão os primeiros a 
receber o crédito no valor de até R$ 1.045 por trabalhador. Para saber se tem direito ao saque, a população pode realizar a consulta por meio do 
aplicativo do FGTS e Internet Banking da Caixa. A consulta no site fgts.caixa.gov.br e na central 111, opção 2, também está liberada.  
(Fonte: O São Gonçalo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

EMPRESAS DE ENTREGA DEVEM FORNECER KITS PARA PROTEÇÃO DE TRABALHADORES
Uma portaria expedida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em Campinas, em conjunto com integrantes da força-tarefa da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), determina que as empresas que fazem serviços de entrega de mercadorias do comércio varejista e de serviços 
de alimentação em todo o estado de São Paulo sigam regras  para proteger todos os entregadores, inclusive os autônomos, da possibilidade de 
contágio pela covid-19. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ERRO DO GOVERNO REDUZ BENEFÍCIO EMERGENCIAL PAGO A QUASE 100 MIL COM CONTRATO SUSPENSO OU JORNADA REDUZIDA
Um erro no sistema de processamento de dados da Dataprev fez com que quase 100 mil trabalhadores tivessem o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda (BEm) reduzido. O problema atingiu tanto quem já recebeu a segunda parcela do auxílio na última semana 
de junho, quanto quem tem os valores programados para os próximos dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA 2,5 MIL NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS; MORTES CHEGAM A 9,8 MIL
Dados da secretaria estadual de Saúde mostram que nas últimas 24 horas o Rio con�rmou 2.495 mil novos casos por Covid-19 e 30 vítimas fatais. 
Desde o início da pandemia, o estado acumula 111.298 mil casos e 9.819 mortes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICA 58 MULTAS EM DIA DE RETOMADA DO COMÉRCIO DE RUA NO RIO
A Subsecretaria de Vigilância Sanitária realizou �scalização no comércio de rua, neste sábado (27), para conferir o cumprimento das medidas 
higiênico-sanitárias previstas nos protocolos de prevenção à Covid-19, incluindo as Regras de Ouro. Foram inspecionados 78 estabelecimentos e 
aplicadas 58 multas no primeiro dia da volta das atividades desse setor. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘HOME OFFICE’ VAI FICAR NO COTIDIANO DAS EMPRESAS E MUDAR OS IMÓVEIS CORPORATIVOS
Uma parte relevante dos que estão trabalhando remotamente não deve retomar a rotina diária dividida entre escritório e casa. Muitos espaços 
ocupados por esses trabalhadores vão mudar ou deixarão de existir, a�rmam especialistas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RESTAURANTES DO RIO FECHAM COM CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS E LEVAM COM ELES A BOA COMIDA E UM TANTO DA CULTURA 
CARIOCA
No dia 25 de agosto, o restaurante O Navegador, no Clube Naval, no Centro, completaria 45 anos. Na data, haverá um almoço de toda a equipe. 
Mas, em vez de celebrar o aniversário da casa, a primeira a trazer o conceito de slow food para o Rio — que valoriza o prazer da comida genuína 
e faz do cardápio uma aula de Brasil —, será um encontro de despedida. Sem apoio, bares e restaurante da capital perderam, só em abril, 11.541 
postos de trabalho, segundo o SindRio, sindicato que representa o setor no município. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SÃO PAULO: FATURAMENTO DE 30% DOS LOJISTAS CAI 90% NO INÍCIO DA REABERTURA
Levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), feito entre os dias 24 e 26 de junho, constatou que o faturamento caiu 
90% para cerca de um terço (32%) dos comerciantes do estado de São Paulo, em virtude do contexto da pandemia de covid-19. O valor obtido 
pelas vendas foi diminuído em até 80% para 41% dos lojistas e em até 70% para 24% deles. A entidade representa empresários que respondem 
por 4 mil pontos comerciais, espalhados por todo o país. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DO COMÉRCIO: PREFEITURA FECHA 19 ESTABELECIMENTOS NA ZONA OESTE
A Prefeitura do Rio, por meio das secretarias municipais de Ordem Pública (Seop) e de Fazenda, fechou 19 estabelecimentos, neste sábado, no 
primeiro dia da liberação do comércio de rua na cidade. Ao todo, foram �scalizados 744 estabelecimentos e ambulantes nos bairros de Santa 
Cruz, Bangu, Campo Grande, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na Zona Oeste, região que contempla mais de 50% dos atendimentos do Disk 
Aglomeração. Durante a ação conjunta, a Guarda Municipal aplicou 15 multas por infrações sanitárias, como falta do uso de máscara e 
aglomeração. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

‘EFEITO AMAZON’ FAZ GRUPO DE EMPRESAS LUCRAR APESAR DA CRISE DO CORONAVÍRUS
A mesma pandemia que teve efeitos dramáticos sobre os preços das companhias aéreas, dos bancos e da Petrobras na Bolsa é a responsável por 
quase dobrar o valor de mercado da B2W (dona de marcas como Submarino e Shoptime), estender as valorizações dos frigorí�cos Marfrig e 
Minerva e manter a empresa de celulose Klabin com o nariz fora d’água. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

PEQUENOS EMPRESÁRIOS TENTAM SEGUIR EM FRENTE E FALAM SOBRE O FUTURO PÓS PANDEMIA
Nunca foi fácil ser dono de um negócio no Brasil. Um terço das empresas ‘morre’ antes de completar um ano e com a pandemia, a crise se agravou. 
Nada menos que 88% dos pequenos negócios tiveram queda no faturamento mensal – 600 mil empresas do segmento já fecharam as portas. 
Mas os empreendedores seguem em frente. O PEGN conversou com empresárias que olham para o futuro. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FAZ JUSTIÇA INTERVIR NA ABERTURA DO COMÉRCIO DE TERESÓPOLIS
Falta de leitos, de estudo técnico, somados à �scalização de�ciente por parte da administração municipal, conforme provou o Ministério Público 
nos autos de Ação Civil Pública proposta pela MP, obrigou a justiça a intervir e cancelar decreto municipal emitido recentemente, que reabriu o 
comércio, fazendo retornar ao decreto 5297, de 25 de maio. 
(Fonte: Net Diário). CONFIRA AQUI!
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