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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

PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA RENDA BÁSICA TEMPORÁRIA DE NITERÓI VAI SER CREDITADA NESTA SEMANA
A primeira parcela do Programa Renda Básica Temporária, criado pela Prefeitura de Niterói para minimizar os efeitos econômicos da pandemia 
da Covid-19, vai ser creditada no próximo dia 30. A entrega dos cartões foi �nalizada no sábado (25). Mais de 50 mil famílias foram bene�ciadas 
por programas sociais do município. 
(Fonte: Rádio Band News). CONFIRA AQUI!

DATAPREV: DE 89,3 MILHÕES DE CADASTROS PROCESSADOS PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL, 48,5 MILHÕES FORAM APROVADOS
A Dataprev, empresa pública responsável por identi�car quem tem direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600, informou que, até o dia 24 
de abril, dos 89,3 milhões de CPFs que já foram analisados e enviados à Caixa Econômica Federal, 48,5 milhões atenderam aos critérios da lei e 
foram considerados elegíveis para receber o benefício, ou seja, 54,3% do total. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ VOTA NA TERÇA-FEIRA VETO A OBRAS EM EDIFÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO
Está na pauta desta terça-feira (28) da Assembleia Legislativa do Rio a votação do projeto que proíbe, enquanto durar a pandemia da Covid-19, 
a execução de obras e reparos não-emergenciais em condomínios e edifícios em todo o estado do Rio. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA REVOGA LIMINAR QUE DAVA À PREFEITURA DO RIO DIREITO DE RECEBER 80 RESPIRADORES
A empresa Magnamed Tecnologia Médica venceu uma licitação municipal de compra dos equipamentos, mas a�rma que a Prefeitura perdeu o 
prazo previsto no edital para �rmar o contrato. Já a Prefeitura sustenta que o acordo foi concluído. 
(Fonte: Rádio CBN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL TEM MAIS DE 60 MIL CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
O Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados da pandemia de COVID-19, no domingo (26), apontando 61.888 casos con�rmados da 
doença em todo o território nacional. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.379 novos casos, aumento de 5,8% desde sábado. O país tem 
4.205 mortes até o momento. Nas últimas 24 horas, foram registradas 189 mortes pelo novo coronavírus, aumento de 4,7%.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

VICE-GOVERNADOR DO RJ PREVÊ REABERTURA DO COMÉRCIO PARA MAIO
Numa live com o vereador Felipe Michel, o vice-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro previu que a reabertura gradual do comércio 
acontecerá a partir do dia 8 de maio. Segundo ele, até lá alguns dos nove hospitais de campanha que estão sendo construídos já estarão prontos 
e, portanto, haverá mais leitos para os pacientes com Covid-19. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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PESQUISA: POPULAÇÃO FLUMINENSE CRÊ QUE ISOLAMENTO NÃO TERMINA ANTES DE 60 DIAS
Pesquisa mostra que 87,1% dos cidadãos �uminenses garantem que estão cumprindo o isolamento social. Isto é ótimo. O levantamento foi feito 
pela Fecomércio RJ. A mesma enquete aponta que 20,3% dos entrevistados acreditam que a quarentena ainda dura dois meses e 18,1%, mais 
de três meses. Os que acham que acaba este mês são 18,5%. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

FESTA EM CASA: DOCEIROS, DECORADORES E FLORISTAS SE ADEQUAM AOS NOVOS TEMPOS
Brindar com amigos via Houseparty ou Zoom já virou um clássico das festinhas em tempos de distanciamento social. Mas, além das animadas 
chamadas de vídeo, há outras formas criativas de dar um afago aos aniversariantes da quarentena. Um bolinho ou um arranjo de �ores podem 
fazer toda a diferença no dia (ou na noite) de quem faz anos nesses tempos tão difíceis e ainda dão uma mãozinha aos negócios locais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DE LEROY MERLIN A UFRJ, EMPRESAS, UNIVERSIDADES E AUTÔNOMOS USAM IMPRESSORAS 3D CONTRA CORONAVÍRUS
Com parte das atividades industriais suspensas, as impressoras 3D do país estão sendo utilizadas na luta contra a pandemia de coronavírus. Mais 
de 45 mil casos da doença foram con�rmados no Brasil e, com os números de morte e internações aumentando, pro�ssionais de saúde relatam 
a falta de equipamentos de proteção individual (EPI) no atendimento a pacientes infectados com Covid-19. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

RIO INICIA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM FARMÁCIAS
Portadores de doenças crônicas não transmissíveis vão poder se vacinar gratuitamente contra a gripe em farmácias da cidade do Rio a partir 
desta segunda-feira (27). 
(Fonte: Rádio Band News). CONFIRA AQUI!

VIGILÂNCIA SANITÁRIA FLAGRA FALTA DE HIGIENE NA VENDA DE MÁSCARA
A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, esteve nesse �m de semana em uma área externa 
da Ceasa-Irajá, Zona Norte da cidade, para vistoriar a ação de um homem que assoprava sacos plásticos antes de embalar máscaras para a venda. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

QUARENTENA GLOBAL É EVENTO INÉDITO NA HISTÓRIA DAS PANDEMIAS
Apesar de o distanciamento entre as pessoas ser um procedimento utilizado desde a antiguidade para evitar o contágio de doenças, é na atual 
pandemia de coronavírus que está ocorrendo, pela primeira vez, uma quarentena de proporção global. A análise é do pesquisador e autor do livro 
Pandemias - a Humanidade em Risco, o infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Stefan Cunha Ujvari. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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