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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

POUCAS PESSOAS SABEM, MAS O GOVERNO LANÇOU NOVO SITE PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL
Os cidadãos que se cadastraram para receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600 acabaram de ganhar mais uma ferramenta para checar o 
resultado da solicitação. O governo lançou um novo site, por onde é possível acompanhar o andamento do pedido de forma simples e sem 
burocracia.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL ESTÁ EM ANÁLISE, SEM DEFINIÇÃO, DIZ ONYX
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse há pouco que a prorrogação do auxílio emergencial está “nos horizontes” da pasta, mas que ainda 
não há nenhuma de�nição. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PARCELAMENTO DO FGTS PODE SER SUSPENSO PELA EMPRESA POR ATÉ SEIS MESES
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ajustou as normas de parcelamentos de débitos de empresas, devido aos 
efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A Resolução 961 foi publicada no Diário O�cial da União de ontem (7). As informações são 
da Agência Brasil. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: AS EMPRESAS PODEM MEDIR A TEMPERATURA DOS EMPREGADOS?
O empregador tem o poder de dirigir, organizar e criar regras para a execução do trabalho. Sendo ele o proprietário da empresa, seu direito de 
propriedade lhe permite conduzir o negócio da forma que entender mais apropriada. Apesar dessa liberdade, existem limites que ele deve 
respeitar. Um deles é a intimidade e privacidade do trabalhador. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL NÃO VAI DECRETAR LOCKDOWN NO ESTADO DO RIO
O governador Wilson Witzel decidiu não decretar o lockdown no Estado do Rio de Janeiro. Ao DIA, o secretário da Casa Civil e Governança, André 
Moura, disse que, na avaliação do governo, não há essa necessidade, já que o decreto de Witzel impõe isolamento social em solo �uminense, 
mantendo abertos apenas serviços essenciais à população. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DE NITERÓI VAI DECRETAR LOCKDOWN ATÉ A PRÓXIMA SEMANA
Niterói pretende decretar lockdown no município nos próximos dias. A ideia é começar o mais rapidamente possível, logo depois do dia 11, após 
o Dia das Mães. As secretarias já receberam ordem do prefeito Rodrigo Neves para diminuir ao máximo o número de funcionários municipais que 
são essenciais para o andamento da cidade.
 (Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO AMPLIA SERVIÇOS ESSENCIAIS E INCLUI CONSTRUÇÃO CIVIL E ATIVIDADES INDUSTRIAIS 
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto no �m da tarde de ontem ampliando o rol de serviços essenciais em meio à pandemia do novo 
coronavírus, incluindo atividades e construção civil e industriais. O ato foi publicado em edição extra do Diário O�cial da União. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CORONAVÍRUS: CRIVELLA ANALISARÁ RELATÓRIO DA FIOCRUZ QUE RECOMENDA ‘LOCKDOWN’ TOTAL NO RIO
A Prefeitura do Rio avaliará, com representantes do conselho cientí�co e da gestão de crise da cidade, o relatório da Fiocruz – enviado para o 
estado e município na quarta-feira – que prega a adoção de medidas mais rígidas de isolamento social no combate ao novo coronavírus.
 (Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO LANÇA GUIA PARA RETOMADA APÓS PANDEMIA
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lançou um guia com orientações para o momento da retomada das 
atividades econômicas no Brasil após a quarentena. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!

FEIRA DA GLÓRIA E MAIS 15 ESTÃO SUSPENSAS POR DESRESPEITO A REGRAS DE PREVENÇÃO À COVID-19
A Feira da Glória e outras 15 realizadas no Rio foram suspensas por uma semana por determinação do prefeito Marcelo Crivella por não estarem 
respeitando as regras de prevenção à Covid-19. O anúncio foi feito ontem. Equipes de �scalização da Coordenação de Feiras constataram as 
irregularidades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VENDAS DO VAREJO CAEM 29% NA QUARENTENA E ATÉ FARMÁCIAS PERDEM; VEJA SETORES QUE MAIS SOFRERAM
Desde o início do surto de coronavírus, o varejo do Brasil registrou uma queda de 29,2% nas vendas, segundo um estudo feito pela credenciadora 
de cartões de crédito Cielo. O levantamento mapeou o varejo dos dias 1º de março a 5 de maio. A pior semana, segundo o estudo, foi a do dia 22 
de março a 28 de março, em que a queda foi de 52,3%.
 (Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LOJAS ‘NÃO ESSENCIAIS’ SÃO FLAGRADAS EM FUNCIONAMENTO NO 1º DIA DE BLOQUEIOS EM CAMPO GRANDE, NO RIO
Lojas que não pertencem ao grupo de serviços essenciais foram �agradas em funcionamento no primeiro dia de interdições da Prefeitura do Rio 
em Campo Grande, na Zona Oeste. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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