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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

BNDES CHEGA A R$ 12 BI EM SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS POR EMPRESAS
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) chegou a R$ 12 bilhões em aprovações de suspensões temporárias de 
pagamentos de parcelas de empréstimos contratados pelas empresas junto ao banco. A medida, conhecida como standstill e anunciada em 
março, está sendo concedida pelo prazo de até seis meses a mais de 28.500 companhias, em cerca de 77.700 contratos de �nanciamento, nas 
modalidades direta e indireta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: BANCO DOS BRICS LIBERA US$1 BI PARA GOVERNO
O Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank - NDB), formado pelos países do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), aprovou �nanciamento de US$ 1 bilhão para o combate à Covid-19 e seus impactos socioeconômicos no Brasil. Os recursos vão para o auxílio 
emergencial do governo e são su�cientes para bene�ciar cerca de 5 milhões de pessoas que �caram sem renda por causa da pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL COMEÇOU NESTA SEGUNDA (20)
A quarta parcela do auxílio emergencial começou a ser paga, nesta segunda-feira (20), aos integrantes do Bolsa Família. Segundo o Ministério 
da Cidadania, são 19,2 milhões de pessoas que receberão o benefício, que pode variar entre 600 reais e 1.200 reais. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

VEJA O QUE MUDOU COM O FIM DA VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 927
A Medida Provisória (MP) 927 perdeu o prazo para a votação no último domingo (19) e caducou. O texto, publicado em março, �exibilizou regras 
trabalhistas e permitiu aos empregadores a negociação de forma direta com os funcionários — sem mediação do sindicato do trabalhador — 
em acordos sobre o teletrabalho, suspensão temporária do contrato de trabalho, antecipação de férias e feriados, banco de horas, adiamento do 
recolhimento do FGTS por três meses, dispensa de exames médicos ocupacionais, entre outros temas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ESCOLAS PARTICULARES DO RIO PODERÃO RETOMAR AS AULAS A PARTIR DE 3 DE AGOSTO
De acordo com o município, o retorno às aulas será facultativo, para professores, funcionários e pais de alunos que assim desejarem, conforme as 
regras da Vigilância Sanitária, que já publicou protocolo especí�co para esse �m. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

VACINA DE OXFORD É SEGURA E GEROU RESPOSTA IMUNE CONTRA COVID-19
A vacina da Universidade de Oxford em parceria com a biofarmacêutica anglo-sueca AstraZeneca teve bons resultados contra o novo coronavírus, 
segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (20) na revista cientí�ca The Lancet. O estudo foi do tipo randômico, com grupo de controle 
(que recebeu uma vacina de meningite) e cego (no qual os voluntários não sabem qual medicamento foi administrado), e realizado com cerca 
de 1.077 pessoas saudáveis. Os resultados são das fases 1 e 2 da vacina. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA 2,4 MIL NOVOS CASOS DE COVID-19 E ÓBITOS CHEGAM A 12.161
Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o Rio registrou 2,4 mil novos casos de coronavírus e 47 mortes pela doença. Desde o início 
da pandemia, 141 mil pessoas já foram infectadas pela Covid-19 e 12.161 óbitos já foram con�rmados. O alto número de novos casos divulgados 
nesta segunda-feira (20) pode ser um re�exo da instabilidade do sistema de noti�cação na última semana. Por causa do problema, no sábado 
(18), o Governo do Estado não divulgou o boletim diário. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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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!

A CASA TURUNA, CENTENÁRIA LOJA DE ARTIGOS DE CARNAVAL, NA SAARA, FECHOU SUAS PORTAS
Fechou a Casa Turuna, fundada por dois portugueses há 105 anos, no Centro do Rio. A loja no Saara chegou a vender, num único carnaval, 55 tipos 
de fantasias diferentes para mulheres, homens e crianças. Dói. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

ACADEMIAS DE GINÁSTICA E BARES REABREM APÓS QUATRO MESES FECHADOS EM NITERÓI
As academias de ginástica e bares podem retomar suas atividades, após quatro meses fechados, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A 
reabertura está dentro do "Plano de Transição Gradual para um Novo Normal" desenvolvido pela Prefeitura da cidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DOS RESTAURANTES: EMPRESÁRIOS E CHEFS IRRITADOS
O mercado de restaurantes no Brasil tem um per�l um tanto diferente dos outros países. Quem frequenta geralmente acha que está pagando 
caro; quem recebe os clientes, no entanto, faz ginástica para fechar o orçamento. É por isso que o ramo atrai mais chefs e cozinheiros que desejam 
empreender do que empresários ou administradores de negócios (ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos). 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

BLUMENAU ANUNCIA FECHAMENTO DE COMÉRCIO DE RUA, SHOPPINGS, RESTAURANTES E ACADEMIAS
A Prefeitura de Blumenau, no Vale do Itajaí, anunciou o fechamento, a partir desta terça-feira (21), de shoppings, comércio de rua, restaurantes 
e bares, academias e salões de beleza, e a proibição da entrada de novos hóspedes na rede hoteleira. As medidas �carão em vigor por ao menos 
sete dias e foram tomadas por causa do novo coronavírus. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

SEM PIPOCA NEM REFRIGERANTE, CINEMAS REABREM NA CHINA
Dezenas de pessoas trancadas numa sala fechada por duas horas é um convite para a disseminação do novo coronavírus. Por esse motivo, os 
cinemas estão entre os serviços mais afetados pela pandemia. Nesta segunda-feira (20), o governo chinês permitiu, em áreas de “baixo risco”, a 
reabertura das salas, mas com uma experiência bem diferente da que conhecíamos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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