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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

PMs DO RIO SÃO SUSPEITOS DE PEDIR AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$600 INDEVIDAMENTE
Centenas de policiais militares do Rio estão sob suspeita de terem dado entrada indevidamente em pedidos para receberem o auxílio 
emergencial do governo federal em razão da pandemia do novo coronavírus. Um cruzamento de dados feito pela Corregedoria-Geral da União e 
o Tribunal de Contas do estado do Rio constatou que foram pagos benefícios de R$ 600 e R$ 1,2 mil para 401 PMs. A partir do levantamento, a 
secretaria de Polícia Militar iniciou uma apuração interna que revela que o número de solicitações indevidas feitas pelos agentes pode ser ainda 
maior. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ RECORRE DE DECISÃO DO STF QUE SUSPENDEU PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA WITZEL
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu o processo de impeachment contra 
o governador Wilson Witzel. A determinação do presidente da Corte, Dias To�oli, é liminar (provisória) e ocorreu durante o plantão judiciário. O 
ministro de�niu que seja realizada uma nova comissão especial para analisar o processo. O pedido da Alerj foi protocolado por volta das 23h de 
sábado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

COM RUAS FECHADAS PARA LAZER E VOLTA DO BANHO DE MAR, DOMINGO É MARCADO POR AGLOMERAÇÕES NAS PRAIAS DA ZONA 
SUL
Apesar do dia de sol e banho de mar liberado pela prefeitura, não foram as areias da orla do Rio que �caram lotadas neste domingo. Mesmo com 
vias liberadas para serem usadas como área de lazer, locais como a Avenida Del�m Moreira, no Leblon, na Zona Sul, não foram su�cientes para 
dispersar o vai e vem de pedestres e ciclistas e garantir um distanciamento mínimo entre as pessoas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO VOLTA A CRITICAR GOVERNADORES QUE PEDEM AJUDA EMERGENCIAL PERMANENTE
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar neste domingo os governadores que defendem "auxílio emergencial permanente" de R$ 600 pagos 
a trabalhadores informais afetados �nanceiramente pela pandemia. Sem citar nomes, Bolsonaro disse que o mesmo governador que defende a 
medida quebrou seu estado.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MAIA DIZ QUE NOVO IMPOSTO SEMELHANTE À CPMF TERÁ IMPACTO NEGATIVO NA ECONOMIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse neste domingo que a criação de um novo imposto semelhante à CPMF vai resultar 
em aumento de carga tributária e terá impacto negativo na economia como um todo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ QUE ANDRÉ BRANDÃO, DO HSBC, ‘A PRINCÍPIO’ SERÁ PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL
O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que o novo presidente do Banco do Brasil, "a princípio", é André Brandão, ex-presidente do HSBC 
Brasil e atual diretor de Global Banking e Markets para as Américas da instituição. A con�rmação deve ser feita após uma nova conversa com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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MUDANÇA DE HÁBITO
Levantamento do Instituto Fecomércio (IFec RJ) descobriu que os �uminenses estão divididos quanto ao melhor lugar para comprar: 44,9%, em 
lojas físicas; 36,4%, lojas online; e 18,7%, em ambas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PÓS-PANDEMIA: VEJA OS SETORES DA ECONOMIA QUE SERÃO MAIS E MENOS IMPACTADOS PELA CRISE
Com o relaxamento do isolamento social, comerciantes e prestadores de serviço retornaram às atividades. No entanto, em muitos setores, os 
negócios vão demorar a voltar ao patamar anterior à crise. De acordo com um estudo da consultoria Bip, feito por meio do cruzamento de 
informações de consumo e dados �nanceiros divulgados por cerca de 300 empresas, os setores de varejo de bens não essenciais; de combustíveis; 
de esportes; de entretenimento o�ine, como shows e eventos; e de aviação, turismo e hotelaria vão precisar praticamente reiniciar seus 
negócios, em um curva de retomada muito lenta. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

NA DIREÇÃO DO MEDO: MOTORISTAS E CONDUTORES CONTAM AS DIFICULDADES QUE ENFRENTAM DURANTE A PANDEMIA
Era março, a pandemia estava chegando, mas ainda parecia que levaria algum tempo para a�igir o Rio. Bruno Canelas pegava uma corrida atrás 
da outra, e levar passageiros para o Aeroporto Tom Jobim sempre valia a pena. Um dia após deixar um grupo de italianos no terminal de 
embarque, o motorista de aplicativo começou a ter febre e dor de garganta. Para perder o paladar e o olfato foi um pulo. Diagnosticado com 
Covid-19, acabou infectando a mãe, com quem mora. Temeram o pior. Hoje, os dois estão bem, e a luta dele continua. Com a �exibilização das 
regras de isolamento, Bruno vê o trabalho aumentar, mas o que poderia ser unicamente uma boa notícia é também um motivo de indignação. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

EMPURRANDO CAIXAS DE EQUIPAMENTOS, TÉCNICOS DE SHOWS E EVENTOS FAZEM PROTESTO POR MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA O 
SETOR
Técnicos de produção de shows e eventos culturais levaram suas caixas de equipamentos para as ruas de São Paulo nesta manhã de domingo, 
em um ato organizado para jogar luz para a realidade da categoria que está há quatro meses sem trabalhar devido à pandemia do coronavírus 
– e sem muita perspectiva de retomada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PETRÓPOLIS É O SONHO DO PÓS-PANDEMIA
“Acordei hoje com um zap do jornalista atento César Ribeiro. Ainda coçando os olhos, percebi que versava sobre Petrópolis, minha terrinha natal. 
Ajeitei o travesseiro. Na cama, apertei o play. Era uma reportagem dizendo que os usuários do Tripadvisor, plataforma de viagens, estavam 
escolhendo Petrópolis como um destino desejado para turismo pós-covid. É o único lugar do mundo que se encaixa no quesito destinos menos 
conhecidos”. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

QUIOSQUE DA BARRA DA TIJUCA TEM AGLOMERAÇÃO DE CLIENTES EM FIM DE SEMANA DE FLEXIBILIZAÇÃO NO RIO
Ao som de música eletrônica alta, jovens se aglomeravam, sem o uso de máscaras, num quiosque na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca. O evento, 
que começou no �m da manhã de sábado (01) e terminou no início da noite, foi postado nas redes sociais pelos clientes do quiosque Krabi Beach 
Club. Nas imagens, é possível ver frequentadores muito próximos uns dos outros, sem respeitar as normas do decreto de �exibilização da 
prefeitura do Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FLEXIBILIZAÇÃO NO RIO: NOVA FASE AMPLIA FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES. VEJA MUDANÇAS
Um misto de alívio por sair de novo e tensão pelo vírus que ainda paira no ar. É este o sentimento de parte dos clientes de bares e restaurantes 
do Rio. As casas foram liberadas no dia 2 de julho, segundo decreto municipal (fase 3), com 30% da capacidade e uma série de medidas 
protocolares. Neste sábado (1°), a prefeitura inicia mais uma fase da �exibilização (a quinta), que foca no banho de mar e, consequentemente, 
o trabalho de ambulantes que servem os banhistas, mas também amplia o horário de funcionamento das casas, das 23h para 1h. O Estado do 
Rio registrou 13.477 mortes e 165.495 casos de coronavírus, de acordo com a última atualização divulgada pelo governo estadual no �m da tarde 
de sexta-feira (31). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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