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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

BOLSONARO BARRA MOTORISTAS E OUTRAS CATEGORIAS DE RECEBER AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente Jair Bolsonaro vetou diversos trechos do projeto de lei que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 para informais impactados pela 
crise do novo coronavírus, segundo a agência de notícias Folhapress. A lista incluía pescadores artesanais, agricultores familiares, assentados de 
reforma agrária; artistas e técnicos de espetáculo, cooperados de catadores de materiais recicláveis; taxistas, motoristas e entregadores de 
aplicativo, entre outras. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: CAIXA PAGARÁ SEGUNDA PARCELA SOMENTE POR CONTA DIGITAL
A Caixa Econômica Federal decidiu pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 somente em conta poupança digital para todos os 
trabalhadores com direito ao benefício, independentemente se essas pessoas têm conta na instituição ou em outros bancos. Ao todo, o valor será 
creditado para 30 milhões de informais que terão que esperar por mais tempo para pôr a mão no dinheiro. A medida não afeta bene�ciários do 
Bolsa Família. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SEFAZ-RJ PROMOVE ENCONTRO VIRTUAL SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE PROTEÇÃO AO VAREJO
O subsecretário de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ), Thompson Lemos, e o superintendente de Automatização da 
Fiscalização e do Atendimento, Fabio Verbicário promoveram encontro virtual público na quinta-feira, 14, sobre os benefícios da Lei 8.795/2020, 
que disciplina a sujeição passiva nas operações com bens e mercadorias digitais e não digitais e de prestações de serviço de comunicação. 
Participaram da reunião representantes das entidades de classe e contribuintes em geral, contabilizando cerca de 180 pessoas. 
(Fonte: Portal Fazenda). CONFIRA AQUI!

LOCKDOWN NO RIO: SE GOVERNO E PREFEITURA NÃO ACATAREM PEDIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO PODE ENTRAR NA JUSTIÇA
O Ministério Público do Rio recomendou ao governo do estado e à prefeitura medidas mais rígidas de isolamento social, o chamado lockdown, 
para conter o avanço do coronavírus. O MP sugere que um novo decreto seja editado nos próximos dias, com bloqueio total de atividades não 
essenciais e circulação de pessoas nas regiões mais críticas da capital e da região metropolitana por um período de pelo menos 15 dias, 
renováveis, até que uma haja queda comprovada no número de óbitos e de novas contaminações. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO PRETENDE USAR SOCORRO A ESTADOS COMO MOEDA DE TROCA A APOIO PARA REABERTURA GRADUAL
O governo quer usar a negociação em torno do pacote de socorro aos estados — que ainda depende de uma decisão do presidente quanto ao 
veto a reajuste de servidores — como moeda de troca para montar uma ação coordenada com os governadores. O objetivo é iniciar a abertura 
gradual da economia a partir do próximo mês de junho.
 (Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LOCKDOWN: EM DIA COM QUATRO MORTOS, RAFAEL DINIZ ANUNCIA BLOQUEIO TOTAL DE CAMPOS
O prefeito de Campos, Rafael Diniz, anunciou agora à noite que vai decretar o lockdown no município a partir de segunda, para interromper a 
curva ascendente da pandemia do coronavírus. O decreto, com todos os detalhes, deve ser publicado extraordinariamente amanhã. Apenas 
nesta sexta, foram mais quatro mortes con�rmadas pela doença. São ao todo 16 vítimas fatais, e mais oito prováveis que aguardam o exame. 
Também hoje foram registrados 19 novos casos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GABINETE CIENTÍFICO DIZ QUE HOUVE QUEDA NA CURVA DE CONTÁGIO DA COVID-19 NO RIO
Um estudo realizado pelo Gabinete Cientí�co da Prefeitura do Rio mostra que, pela primeira vez, houve uma queda na curva de contágio da 
covid-19 entre a população. O resultado seria em função das medidas restritivas adotadas pelo município. "As medidas que tomamos levaram a 
uma queda na curva que mede a velocidade de aceleração de contágio do novo coronavírus. E, mais que isso, mostram também uma tendência 
de queda", disse o prefeito Marcelo Crivella. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO RJ OFERECE LOJA VIRTUAL PARA AMENIZAR PERDAS COM A COVID-19
A Federação do Comércio do estado (Fecomércio RJ) �rmou convênio com uma empresa que desenvolve plataforma digital para oferecer para as 
empresas �liadas à entidade uma loja online. A medida veio depois de pesquisa feita em abril, com 1.028 empresários de todo o estado do Rio 
de Janeiro, apontando que 75% das empresas �uminenses não comercializam seus produtos pela internet. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

FECOMÉRCIO RJ APONTA QUE 85,7% DO COMÉRCIO TEVE PIORA NO FATURAMENTO EM ABRIL
Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) mostra que 85,7% do comércio 
no estado teve piora no faturamento nas duas primeiras semanas de abril, no comparativo com o mesmo período de março, mês em que foram 
decretadas as primeiras medidas de isolamento social. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

NITERÓI ELABORA PLANO DE RETOMADA DE ALGUMAS ATIVIDADES
Cidade prorrogou medidas de restrição até dia 20 mas já estuda medidas de reabertura gradual a serem tomadas depois. 
(Fonte: TV Globo). CONFIRA AQUI!

LEI DO EPI: FUNCIONÁRIOS DE HOSPITAIS E COMÉRCIO TERÃO QUE RECEBER LUVAS E MÁSCARAS
O governador Wilson Witzel sancionou um projeto de lei, aprovado na Alerj, que obriga funcionários de farmácias, supermercados, unidades de 
saúde, restaurantes, empresas de coleta de lixo, entre outros, a receber luvas, máscaras e álcool gel. 
(Fonte: TV Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA FISCALIZA COMÉRCIO ESSENCIAL NA COMUNIDADE DA ROCINHA
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), coordenou, na manhã desta sexta-feira, mais uma ação de 
�scalização do comércio da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Segundo decreto publicado na segunda-feira (11), apenas mercados e farmácias 
poderão funcionar nas comunidades. A ação visa conter a propagação da covid-19. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PARMÊ DEMITE FUNCIONÁRIOS E DIZ QUE GOVERNO PAGARÁ VERBAS RESCISÓRIAS
Depois da rede de lojas de materiais de construção Amoedo, que demitiu cerca de 150 funcionários e sugeriu a eles que pagassem do próprio 
bolso a um advogado indicado pela empresa para conseguirem na Justiça receber suas verbas rescisórias, é a vez de outra grande marca do Rio 
de Janeiro agir de maneira considerada errada por alguns empregados. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA FEDERAL AUTORIZA REABERTURA GRADUAL DE LOJAS EM BRASÍLIA
A juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, da 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, autorizou - nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira 
(15) - a retomada gradual do comércio no Distrito Federal. Pela decisão, a reabertura deve ocorrer de forma escalonada, a cada 15 dias. O início 
do escalonamento ainda precisa ser planejado pelo Governo do Distrito Federal. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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