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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

GUEDES AVALIA REDUZIR PARA R$ 200 VALOR DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, EM FIM GRADATIVO DO PROGRAMA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia reduzir o valor do auxílio emergencial para R$ 200, após o pagamento da terceira parcela do 
benefício. A possibilidade é uma das formas de fazer com que o programa seja encerrado de forma gradual, como defende Guedes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO SÓ SERÁ DEPOSITADO EM CONTAS FORA DA CAIXA A PARTIR DO DIA 30
A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras) só será depositada em contas fora da Caixa Econômica 
Federal a partir do dia 30, disse o presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, os bene�ciários receberão o dinheiro automaticamente 
na conta corrente fora da Caixa no período de 30 de maio a 13 de junho, conforme o mesmo cronograma de saque em espécie do segundo lote. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TOFFOLI AUTORIZA QUE ESTADOS DESCUMPRAM DECRETO DE BOLSONARO SOBRE ATIVIDADES ESSENCIAIS SE NÃO HOUVER 
'INTERESSE NACIONAL'
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias To�oli, suspendeu uma decisão judicial que, com base em um decreto de 8 de maio 
do presidente Jair Bolsonaro, liberava o funcionamento de uma barbearia em Sergipe. To�oli aceitou um pedido do governo do estado, que 
editou um decreto com medidas em sentido contrário, para restringir o funcionamento do comércio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO RIO ESTÁ À BEIRA DO COLAPSO
Não são apenas os setores de estradas e aviação que estão pedindo ajuda ao governo federal. O sistema de transporte público do Rio vai de pires 
na mão a Brasília para tentar conseguir algum auxílio �nanceiro e evitar o colapso. Na segunda-feira (18), representantes da Firjan, da 
Fecomércio RJ, da SuperVia, do MetrôRio, das Barcas, do setor de ônibus, além de parlamentares, se reuniram com a Secretaria Estadual de 
Transportes para começar a pensar em soluções para a difícil situação que as concessionárias estão enfrentando. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO MINIMIZA ALMOÇO NA CASA DE EMPRESÁRIO PRESO: ‘ME RELACIONO COM A CLASSE EMPRESARIAL’
O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, minimizou o fato de ter almoçado na casa de Mário Peixoto, empresário 
preso por suspeita de desvios na Saúde, no dia 12 de abril. Uma interceptação telefônica obtida pelo Ministério Público Federal revelou um 
diálogo no qual o �lho do empresário, Vinicius Peixoto, também preso, disse para sua mãe que teria contraído coronavírus após um encontro com 
o pai e Tristão. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO LANÇA FERRAMENTA PARA REGISTRO DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS PELA INTERNET
A Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, lançou um canal para registro de denúncias trabalhistas online durante a pandemia. A 
ferramenta possibilita que o trabalhador faça o registro contra uma empresa e não tenha que ir a uma das unidades das superintendências 
regionais do Trabalho do Ministério da Economia para registrar uma reclamação. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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ESTADO DIVULGA PLANO GRADUAL DE ABERTURA APÓS A PANDEMIA
A abertura será gradual e terá como base a taxa de ocupação de leitos de UTI e casos da Covid-19 no Estado. 
(Fonte: Bom Dia Rio/ TV Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL PREVÊ VOLTA GRADUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO RJ A PARTIR DE JUNHO E RETOMADA 'QUASE PLENA' EM AGOSTO
No dia em que o estado atingiu a marca de três mil mortos por coronavírus, nesta quarta-feira (20), o governador do Rio, Wilson Witzel, a�rmou 
que prevê o retorno gradual da retomada da atividade econômica a partir de junho. Ainda segundo Witzel, de acordo com os dados que tem 
atualmente, ele espera uma retomada "quase plena" da economia em agosto. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

MAIA DISCORDA DE EMPRESÁRIO DURANTE DEBATE E DEFENDE ISOLAMENTO SOCIAL
Numa posição contrária à do presidente Jair Bolsonaro, que tem organizado videoconferências com empresários para defender a reabertura da 
economia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), discordou nesta quarta-feira (20) de um empresário que cobrava o 
funcionamento dos shoppings e defendeu que o Brasil precisa testar antes a população sobre o grau de contágio da Covid-19. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

SUPERMERCADOS DO RIO TÊM QUEDA DE 11% NO MOVIMENTO DAS LOJAS ENTRE ABRIL E MAIO
Os supermercados do Rio de Janeiro registraram queda de 11% no movimento nas lojas entre os meses de abril e maio, segundo pesquisa da 
Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj). Por outro lado, os pedidos delivery mais que dobraram na cidade desde o 
início da quarentena pela pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL PRORROGA POR 60 DIAS VENCIMENTO DAS CONTAS DA CEDAE DE MARÇO A JUNHO
O governador Wilson Witzel suspendeu por 60 dias o prazo de pagamento das contas de água e esgoto dos meses de março a junho no estado. A 
autorização consta em um decreto publicado nesta quarta-feira (dia 20) no Diário O�cial. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PASSO A PASSO: APRENDA A FAZER UMA CONTA COMERCIAL DO SEU NEGÓCIO NA INTERNET
A empresária Sabrina Gallotti teve que mudar a estratégia da sua loja de roupas femininas, a Zen�t, após o fechamento das três unidades da qual 
ela é sócia com o pai e a irmã. Sem um site para e-commerce, a saída foi investir nas redes sociais, contratar motoboys para a entrega e focar o 
discurso em venda de peças confortáveis e não apenas para malhar. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PARA ABRIR NA QUARENTENA, HAVAN PASSA A VENDER ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA
Enquanto shoppings e lojas de departamentos amargam prejuízos com a pandemia, a rede de lojas Havan incluiu em seu portfólio itens da cesta 
básica, como arroz, feijão, macarrão e óleo de soja. Com isso, embora se apresente em seu site como loja de departamentos, a empresa vem 
conseguindo liminares na Justiça para ser incluída na mesma categoria dos supermercados.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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