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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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA NEGA QUE AUXÍLIO EMERGENCIAL POSSA SE TORNAR PERMANENTE
O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira uma nota em que nega que o auxílio emergencial de R$ 600 possa se tornar permanente. A 
nota diz que as despesas criadas para o combate à crise do coronavírus devem ser restritas a 2020.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CAIXA ECONÔMICA QUER AJUDA DOS CORREIOS PARA PAGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a�rmou que quer a ajuda dos Correios, principalmente no cadastramento de pessoas que ainda não 
conseguiram acessar o sistema da Caixa (aplicativo e site) para requerer o auxílio emergencial. O pagamento continuará sendo realizado pelo 
banco. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO DO RIO PODERÁ CONCEDER AUXÍLIO EMERGENCIAL A TRABALHADORES DO ESTADO
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta terça-feira (12/05), o projeto de lei 2.034/2020, 
que autoriza o Governo do Estado a destinar recursos para garantir a subsistência de diversas categorias durante situações de calamidade 
reconhecidas pelo Estado, como a pandemia do novo Coronavírus. A medida será encaminhada ao governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias 
úteis para sancioná-la ou vetá-la.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CENTRAIS SINDICAIS QUEREM CORTE DE SALÁRIOS E JORNADA COMO SOLUÇÃO PERMANENTE
A adesão de empresas e trabalhadores ao programa de manutenção de empregos com carteira em meio à pandemia do novo coronavírus está 
motivando duas das maiores centrais sindicais a defenderem que a política se torne um instrumento permanente para momentos de crise no 
País. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO ADIA COBRANÇA DE R$ 9,6 BI EM IMPOSTOS DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS
O governo adiou o pagamento de R$ 9,6 bilhões em impostos de empresas e pessoas físicas, devido à pandemia do coronavírus. O anúncio, feito 
nesta terça-feira, tem por objetivo dar mais tempo aos contribuintes para honrar os compromissos com a União. Com a crise, muitos têm 
atrasado o pagamento de tributos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO BOLSONARO É RUIM OU PÉSSIMO PARA 43,4% DA POPULAÇÃO, APONTA PESQUISA CNT/MDA
O governo do presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 43,4% da população brasileira, segundo pequisa CNT/MDA 
divulgada nesta terça-feira. Em janeiro deste ano, a avaliação negativa da gestão era de 31%. Já os que consideram o governo ótimo ou bom 
somam 32% - contra 34,5% no primeiro mês do ano. Para 22,9%, a avaliação foi que a administração é regular. Na pesquisa anterior, o montante 
era de 32,1%. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNADORES E ESPECIALISTAS CRITICAM DECRETO DE BOLSONARO SOBRE ACADEMIAS E SALÕES DE BELEZA
A inclusão pelo presidente Jair Bolsonaro de academias de ginástica, salões de beleza e barbearias na lista de atividades essenciais gerou uma 
reação em cadeia de diversos governadores do país. Entre ataques irônicos e respostas mais objetivas, todos passaram a mensagem de que não 
irão acatar a decisão. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONTRA CORONAVÍRUS, AGENTES DO SEGURANÇA PRESENTE, LEI SECA E BARREIRA FISCAL VÃO ÀS RUAS FISCALIZAR PESSOAS, 
TRANSPORTES E COMÉRCIO
Policiais militares e agentes civis de operações como Segurança Presente, Lei Seca e Barreira Fiscal passarão a atuar na �scalização do comércio, 
dos transportes e na circulação de pedestres nas ruas em todo o estado com objetivo de reforçar a importância do isolamento social contra o 
coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CORONAVÍRUS: APESAR DE DECRETO, COMÉRCIO EM COMUNIDADES CONTINUA ABERTO
Considerada um “ponto chave” entre as comunidades cariocas no combate à propagação da Covid-19, a Rocinha continua com boa parte de seu 
comércio funcionando, apesar do decreto do prefeito Marcelo Crivella publicado na última segunda. Papelarias, lojas de material de construção 
e de doces continuavam abertas hoje na parte da alta da favela, depois da “Curva do S” – o cenário é o mesmo no Vidigal. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS NEGAM POSSIBILIDADE DE REABERTURA IMEDIATA DAS ACADEMIAS
Na segunda-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto que inclui academias — além de salões de beleza, cabeleireiros e 
barbearias — na lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, executivos de 
algumas das principais redes de empresas ligadas às academias de ginástica não têm a expectativa que suas operações sejam normalizadas nos 
próximos dias. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

DE “ESTUFA” A PAREDE DE PLÁSTICO: COMO RESTAURANTES REABREM APÓS COVID-19
Com o isolamento social causado pela Covid-19, os restaurantes fecharam as portas em todo o mundo. Agora, após o pico da pandemia, alguns 
países já permitiram a reabertura do comércio. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

ATIVIDADE ESSENCIAL? DONOS DE BARBEARIA QUEREM REABRIR SALÕES
Expectativas foram criadas com o novo decreto presidencial ampliando as atividades essenciais durante a pandemia de coronavírus. Em especial, 
entre os donos de barbearias, que se dividem entre o temor pela saúde e a necessidade de retomar as atividades.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

MUNICÍPIOS DA BAIXADA NÃO DEVEM REABRIR BARBEARIAS, SALÕES DE BELEZA E ACADEMIAS, CONSIDERADOS ESSENCIAIS POR 
BOLSONARO
Considerados servidos essenciais por meio do decreto desta segunda-feira do presidente Jair Bolsonaro, as barbearias, salões de beleza e 
academias de ginástica localizadas em municípios da Baixada Fluminense deverão permanecer fechados. As prefeituras de Nova Iguaçu, Duque 
de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo já comunicaram que não vão aderi-lo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

“SE NÃO TIVERMOS LEITOS, VAMOS TER QUE FECHAR O COMÉRCIO”, DIZ PREFEITO SAMUCA SILVA
A manutenção da �exibilização de atividades econômicas em Volta Redonda, como do comércio varejista, dependerá da evolução de casos 
suspeitos e de ocupação de leitos para tratamento do novo coronavírus nas unidades hospitalares do município. De acordo com o prefeito 
Samuca Silva, por exemplo, se o Governo do Estado conseguir ocupar os leitos de CTI e UTI das unidades públicas da cidade com pacientes de 
outros municípios, o comércio será fechado novamente. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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