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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

LINHA DE R$16 BILHÕES PARA PEQUENAS EMPRESAS SE ESGOTA RÁPIDO
Depois de três meses e algumas empresas e sonhos que �caram pelo caminho, o crédito parece começar a chegar para os pequenos empresários, 
mas os recursos já estão acabando nos bancos. Em pouco menos de um mês, o Programa de Apoio às Empresas de Porte Pequeno (Pronampe) 
praticamente emprestou toda a garantia de R$ 15,9 bilhões prevista inicialmente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ESPECIALISTAS AVALIAM QUE ‘LEI DO PUXADINHO’ REPRESENTA AMEAÇA À ORDEM URBANA
Para especialistas ouvidos pelo GLOBO, pontos do projeto de lei de autoria da prefeitura, que propõe alterações polêmicas nas regras de uso e 
ocupação do solo na cidade,  podem representar uma ameaça à ordem urbana. Segundo o arquiteto e urbanista Washington Fajardo, o projeto 
não respeita a cidade, do ponto de vista do urbanismo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLETIM DAS 20H: COM 716 NOVAS MORTES, BRASIL TEM DOMINGO COM MAIS ÓBITOS REGISTRADOS EM 24H, DIZ CONSÓRCIO DE 
VEÍCULOS DA IMPRENSA
O Brasil teve o domingo com mais mortes registradas em 24h: 716. Com o número, sobe para 79.533 o número de óbitos pelo novo coronavírus, 
segundo dados do boletim das 20h deste domingo, divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de 
S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde. Já o número total de casos é de 2.099.896. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EM OITO ESTADOS, PANDEMIA TEM TENDÊNCIA DE QUEDA, MAS MÉDIA MÓVEL DO BRASIL CONTINUA ESTÁVEL
Oito estados brasileiros apresentaram uma tendência de queda nos números de mortes pela Covid-19, conforme aponta a análise deste domingo 
da média móvel de óbitos. O país, porém, se mantém estável, com mais de mil pessoas morrendo por dia — entre os dias 12 e 19 deste mês, a 
média de óbitos registrados foi de 1.055. Isso acontece pelas diferenças de estágio da pandemia no território brasileiro. Oito unidades federativas 
estão com uma tendência de alta e 11 estão em estabilidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESTADO É NOTIFICADO E GOVERNADOR E SECRETÁRIO PODEM SER MULTADOS SE NÃO MANTIVEREM HOSPITAIS DE CAMPANHA 
ABERTOS
A decisão da juíza Aline Maria Gomes Massoni da Costa, da 14ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, da última sexta-feira, dia 
17, não apenas obriga o hospital de campanha do Maracanã a �car aberto, como também de continuar recebendo pacientes, sob pena de 
aplicação de multa de R$ 2 mil, por hora de descumprimento, a ser imposta pessoalmente ao governador e ao secretário de saúde. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO TEM TAXA DE ISOLAMENTO DE 55% NA MANHÃ ENSOLARADA DESTE DOMINGO
O dia ensolarado e as medidas de �exibilização da quarentena adotadas pela Prefeitura atraíram os cariocas para frequentar as praias da cidade 
na manhã deste domingo. Pessoas também foram encontradas caminhando na orla de Copacabana, Ipanema e Leblon realizando caminhadas, 
corridas e outros exercícios físicos, muitas vezes, bem próximos uns dos outros. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA E ESTADO ADMITEM POSSIBILIDADE DE ESCOLAS SÓ VOLTAREM INTEGRALMENTE EM 2021
Apesar de ter antecipado etapas de �exibilização das regras de isolamento social da cidade, a prefeitura do Rio adota um ritmo mais lento no 
planejamento do retorno das aulas presenciais e já admite a possibilidade de parte dos 650 mil alunos de sua rede só voltar às escolas em 2021. 
A informação foi dada ao GLOBO pela secretária de Educação, Talma Suane, e a mesma hipótese já é avaliada pelo governo do estado. Por 
enquanto, esse cenário ainda não é considerado por unidades privadas de ensino, que tinham a expectativa de reabrir este mês. O plano foi 
frustrado porque não houve consenso com sindicatos de pro�ssionais de ensino e autoridades sanitárias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TOTAL DE LEITOS OCUPADOS POR PACIENTES COM COVID-19 CAI NA REDE PRIVADA DO RIO
Pela primeira vez em 137 dias, a ala dedicada a pacientes da Covid-19 do Hospital Samaritano Botafogo, um dos principais da rede privada do 
Rio, �cou completamente vazia. A notícia foi comemorada pela direção da unidade e divulgada internamente para os colaboradores. A redução 
drástica no número de pacientes com Covid-19 também é registrada no Pró-Cardíaco, no CopaStar, da Rede D’Or, e no Hospital Casa Evangélico, 
da Tijuca. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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QUEIXAS SOBRE VENDAS PELA INTERNET DOBRAM NOS PROCONS
Solução para as compras em tempos de pandemia, o avanço do comércio eletrônico causou uma enxurrada de reclamações nos Procons. O 
faturamento do setor aumentou 56,8% nos primeiros cinco meses deste ano, segundo dados da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico 
(ABComm), mas as reclamações aos Procons dobraram. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA DECIDE QUE MERCADO LIVRE NÃO TEM QUE ATESTAR LEGALIDADE DOS PRODUTOS VENDIDOS
A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o Mercado Livre não tem obrigação de atestar a legalidade dos produtos vendidos em sua plataforma, 
mas, sim quem o anuncia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIO RICARDO ELOI APOSTA EM TECNOLOGIA PARA VENDER COLCHÕES DURANTE A PANDEMIA
Tecnologia, investimentos, estudos e testes mais parecem estar ligados a uma nova vacina do que para um colchão e suas plataformas de vendas, 
mas é assim que o empresário do ramo de colchões, Ricardo Eloi, tem vencido a pandemia. Durante o período de quarentena, Eloi criou o Grupo 
Quality Brasil, junção da Sono Quality a mais três novos canais de vendas e negócios. Ele conta que virou a chave dos investimentos do o� para o 
online e viu a empresa caminhar para resultados positivos, aumento das vendas por telefone (televendas) e que não eram aguardados na fase 
de pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM NOVAS REGRAS, BARES E RESTAURANTES TÊM ETIQUETA ADAPTADA
Saem as toalhas e os guardanapos de pano, entram em cena os jogos americanos de papel. O salão refrigerado, que era tão concorrido, perdeu 
status de queridinho para as mesas em varandas ou janelas. Com a chegada do “novo normal”, o conceito de luxo em bares e restaurantes passa 
a ser outro. A atenção está voltada para a procedência dos alimentos até o seu descarte — inclusive das embalagens de delivery. E segurança é, 
sem dúvida, um dos itens mais cobiçados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRADICIONAL BAR E RESTAURANTE HIPÓDROMO, NO BAIXO GÁVEA, VAI FECHAR; UMA FILIAL DO BREWTECO SERÁ ABERTA NO LOCAL
Depois de 75 anos de bons serviços prestados à boemia carioca, o Hipódromo, no Baixo Gávea, vai fechar as portas. No lugar, funcionará o 
Brewteco, pé-limpo que já tem �liais no Leblon, na Barra e na Tijuca. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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