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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 CONFIRMA QUARTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL E DIZ QUE PODE HAVER QUINTA
O presidente Jair Bolsonaro con�rmou que haverá uma quarta parcela do auxílio emergencial, com um valor reduzido, e disse que poderá haver 
também o pagamento de uma quinta parcela, que seria menor do que a quarta. Bolsonaro disse ter conversado com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, mas que os valores ainda não estão de�nidos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRAGA NETTO: SE A ECONOMIA NÃO VOLTAR, VAI TER GENTE MORRENDO DE FOME
Ao fazer, nesta sexta-feira (22), um relato detalhado das ações do governo federal nos últimos 60 dias para o combate ao novo coronavírus à 
Comissão Mista do Congresso Nacional sobre Covid-19, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, destacou o auxílio emergencial 
de R$ 600, que está sendo pago pelo governo federal e disse que os recursos são �nitos e que a economia precisa voltar sob pena de um caos 
social. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA MUDANÇA NAS REGRAS PARA FALÊNCIA DE EMPRESAS DURANTE A PANDEMIA
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quinta-feira (21) um projeto que altera a legislação sobre a falência de empresas durante a 
pandemia. Agora, o texto segue para o Senado. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

OMS DIZ QUE AMÉRICA DO SUL É NOVO EPICENTRO MUNDIAL DA PANDEMIA
O diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, a�rmou em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (22), que 
a América do Sul se tornou o novo epicentro mundial da pandemia do novo coronavírus. O continente já soma 554.321 casos de Covid-19 e 
28.168 mortes causadas pela doença, segundo dados atualizados diariamente pela plataforma Worldometer. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DECRETA QUARENTENA NO PAÍS POR 30 DIAS
Portaria conjunta publicada nesta sexta-feira (22) determinou a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias em decorrência da 
pandemia do coronavírus. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!

CIDADE DO RIO PODE TER 40 MIL CONTAMINADOS POR CORONAVÍRUS NO COMEÇO DE JUNHO
Principal foco de infecção pelo novo coronavírus no estado, com quase 19 mil casos con�rmados, o Rio segue com a curva de contaminação 
ascendente e deve dobrar o total de casos em até dez dias. É o que aponta o Painel Rio Covid-19, mantido pela própria prefeitura e que monitora 
os casos na capital �uminense. A cidade contabiliza 2,3 mil mortes pela doença. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA INDICA RETORNO DE CLUBES DO RIO AOS TREINOS NA SEGUNDA-FEIRA (25)
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, informou que a partir da próxima segunda-feira (25) as equipes estarão liberadas para retornarem 
aos treinamentos, mediante a execução do protocolo de segurança. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

APÓS SUSPEITA DE FRAUDE, HOSPITAL DE CAMPANHA DE CASIMIRO DE ABREU PODE NÃO SER ABERTO
O secretário de Saúde do Rio, Fernando Ferry, disse que cobrará da organização social Iabas a abertura de hospitais de campanha e de leitos 
contratados para o combate à Covid-19. Mas admitiu, citando especi�camente a unidade de Casimiro de Abreu, que, devido ao atraso nas obras, 
nem todas as unidades deverão ser abertas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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ENTENDA O DECRETO QUE PERMITE A VOLTA DO COMÉRCIO EM DUQUE DE CAXIAS
A partir da próxima segunda-feira (25), o comércio na cidade da Baixada Fluminense poderá voltar a funcionar, seguindo normas de 
higienização. Entre algumas das novas determinações da Prefeitura de Duque de Caxias, os restaurantes, lanchonetes, bares, botecos e a�ns, 
além de estabelecimentos congêneres, deverão limitar o atendimento ao público a 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação, com a 
normalidade de entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento. 
(Fonte: O Dia) CONFIRA AQUI!

COMERCIANTES DENUNCIAM AUMENTO DOS FURTOS A LOJAS DO MÉIER DURANTE A QUARENTENA
Comerciantes do bairro do Méier, na Zona Norte do Rio, denunciam o aumento dos episódios de furto aos estabelecimentos em meio à pandemia 
do novo coronavírus. Segundo os relatos, bandidos aproveitam a quarentena, com o comércio fechado, para invadir lojas e furtar os imóveis da 
região. De acordo com os comerciantes, cinco ocorrências seguidas foram registradas só no mês de maio. 
(Fonte: Portal G1) CONFIRA AQUI!

FACEBOOK E INSTAGRAM INAUGURAM RECURSO ‘LOJAS’, QUE FACILITA VENDAS ONLINE
O Facebook lançou, nesta semana, o recurso ‘Lojas’, presente também no Instagram, que tem por objetivo unir vendedores e compradores em 
meio à pandemia da Covid-19. A ferramenta pode ser usada tanto por comerciantes independentes, quanto por marcas reconhecidas para 
alavancar as vendas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

O NOVO PLANO DA AMAZON NO BRASIL: CONQUISTAR OS PEQUENOS VAREJISTAS
Uma das maiores empresas e varejistas no mundo, a Amazon ainda tem uma participação tímida no Brasil. Nos últimos anos, expandiu sua 
atuação no país entrando em novas categorias além de livros e eletrônicos e com serviços como Prime e Alexa, mas, por enquanto, brasileiras 
dominam o comércio eletrônico no país. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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