
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020 – 63ª edição

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

ONYX AFIRMA QUE AMPLIAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL ESTÁ EM ESTUDO
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a�rmou neste domingo (24) que uma possível ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 "está em 
estudo". Onyx não respondeu, contudo, o valor do auxílio que seria estendido à população. O ministro participou hoje ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro de manifestação pró-governo em frente ao Palácio do Planalto e na saída do local respondeu rapidamente jornalistas. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

BARROSO TOMA POSSE COMO PRESIDENTE DO TSE EM CERIMÔNIA VIRTUAL NESTA SEGUNDA-FEIRA
Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin tomam posse nesta segunda-feira como presidente e vice-presidente, respectivamente, do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia não terá convidados ou plateia presencial. Dentre os desa�os enfrentados pela nova gestão da 
Corte, está o adiamento das eleições deste ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EUA ANUNCIAM PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE VIAJANTES VINDOS DO BRASIL POR CAUSA DE CORONAVÍRUS
Os Estados Unidos anunciaram neste domingo (24) que irão barrar a entrada de pessoas vindas do Brasil por causa da pandemia de coronavírus, 
através de um decreto assinado pelo presidente Donald Trump. A entrada passa a ser proibida a partir do dia 29 de maio. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

TEICH: NÃO HOUVE UM ALINHAMENTO COM O PRESIDENTE E DECIDI SAIR
O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, disse na noite deste domingo, 24, em entrevista à Globonews que não houve um alinhamento dele com o 
presidente Jair Bolsonaro, por isso sua decisão de deixar o governo. "Não foi a cloroquina, foi política", a�rmou ao ser perguntado se o uso do 
remédio para combater a covid-19 foi o motivo de sua decisão. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

NÚMERO DE PESSOAS MORTAS POR COVID-19 NO RIO CRESCE PARA 3.993; INFECÇÕES POR CORONAVÍRUS TÊM AUMENTO DE 3.379 
EM 24H
Nas últimas 24h, foram registradas mais 88 mortes no estado do Rio provocadas pela Covid-19, levando o total de vítimas a 3.993, informou a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde desde domingo, dia 24. Há ainda 990 óbitos em investigação, e 240 suspeitas descartadas. Quanto 
aos casos con�rmados da doença, o número de infecções por coronavírus teve um aumento de 3.379 em um dia, indo para 37.912. Ainda de 
acordo com a SES, 29.022 pacientes se recuperaram até o momento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SAIBA COMO FUNCIONARÁ A RESTRIÇÃO DE ENTRADA NOS EUA PARA QUEM ESTEVE NO BRASIL
O presidente norte-americano, Donald Trump, determinou neste domingo (24) a restrição para entrada de pessoas vindas do Brasil nos Estados 
Unidos. Veja como o controle vai funcionar, de acordo com as informações da Embaixada dos EUA no país. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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NOVO NORMAL: MPRJ PEDE MAIS EXPLICAÇÕES SOBRE RETOMADA DAS ATIVIDADES EM NITERÓI
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) considerou insu�cientes os dados apresentados pela prefeitura para justi�car a implantação na 
cidade do plano gradual de transição ao chamado “novo normal” — que libera algumas atividades, mediante protocolos de segurança, mas 
mantém o isolamento social até 30 de junho. Na quinta-feira, o órgão intimou o prefeito Rodrigo Neves a detalhar os indicadores que 
fundamentaram a decisão. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SALÕES DE BELEZA DE NITERÓI REABREM COM CUIDADOS SANITÁRIOS REDOBRADOS
Adaptando-se ao novo normal, salões de beleza estão autorizados a retomar os atendimentos a partir de amanhã. A Fundação Municipal de 
Saúde (FMS) realizou, ontem e anteontem, uma capacitação para pro�ssionais do setor. Esse treinamento inclui instruções para desinfecção de 
ambiente e instrumentos de trabalho e uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs). Apenas os estabelecimentos que passarem 
pelo treinamento poderão reabrir. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MADRI E BARCELONA PODERÃO REABRIR TERRAÇOS, HOTÉIS E MUSEUS AMANHÃ (25)
Com restrições de capacidade rigorosas, Madri e Barcelona poderão reabrir terraços de bares, museus e hotéis, como já havia feito metade do país 
há duas semanas, anunciou o governo espanhol nesta sexta-feira (22). Cerca de 22 milhões de espanhóis também serão bene�ciados com a 
reabertura, em suas respectivas províncias, de praias, piscinas e até teatros. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SETOR CULTURAL RECORRE À CRIATIVIDADE PARA ENFRENTAR A CRISE
O setor cultural – que depende exclusivamente da presença do público para sobreviver – está se reinventando. Com a proibição de reunir pessoas 
em teatros e casas de shows, a saída é usar plataformas de arte para divulgar o trabalho, fazer lives e abrir novos caminhos de atuação 
pro�ssional. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

NO RESULTADO DO MAGALU, E-COMMERCE SERÁ CAPAZ DE SUPRIR AS LOJAS FÍSICAS?
A pandemia do novo coronavírus impõe desa�os e otimismo em medida parecida para a varejista Magazine Luiza. Uma das estrelas do varejo 
nacional (e da bolsa) nos últimos anos, o Magalu anuncia os primeiros resultados em meio à crise global após o fechamento do mercado nesta 
segunda-feira.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: HÁBITOS DE CONSUMO DURANTE A PANDEMIA DEVEM GERAR MUDANÇAS NO VAREJO
A abertura do comércio vai encontrar em breve o consumidor pós-pandemia. Assim, algumas empresas são autênticas representantes de um 
novo modo de pensar e agir, mais coerente com o presente. O comportamento que guiará essa fase é chamado aqui de tríade do novo varejo e 
consiste nesses três pilares: consciência, propósito e consumo. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!
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