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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: 10 MILHÕES DE CADASTRADOS AINDA ESTÃO EM ANÁLISE
Cerca de 10 milhões de cadastros ainda estão em análise e sem liberação do auxílio emergencial de R$ 600. O último lote de aprovados para 
receber o benefício foi liberado há mais de dez dias, em 15 de maio. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO LIBERA MAIS R$ 28 BILHÕES PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira uma medida provisória (MP) que libera R$ 28,7 bilhões para o auxílio emergencial de R$ 600. 
Com isso, o gasto total do programa chegou a R$ 152,6 bilhões. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMO CONSEGUIR CRÉDITO PARA SUA EMPRESA NESTA CRISE
Nos últimos três meses, testemunhamos muitos dramas pessoais e empresariais. Histórias de anos de esforço e empreendedorismo se 
encerraram em semanas. Não resistiram ao choque duplo de oferta e demanda causado por um germe invisível. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

BARROSO DIZ QUE MANDATOS PODEM SER PRORROGADOS POR ALGUNS DIAS OU SEMANAS POR CONTA DO CORONAVÍRUS
O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, admitiu nesta terça-feira a possibilidade de prorrogar os 
mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por alguns dias ou semanas. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as eleições programadas 
para outubro deste ano poderão ser adiadas. Dependendo da nova data, não haveria tempo su�ciente para a posse já em 1º de janeiro de 2021. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PREFEITURA DO RIO ANUNCIA ABERTURA TOTAL DE LEITOS PARA PACIENTES COM CORONAVÍRUS
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta terça-feira um novo balanço sobre a ocupações de leitos por 
pacientes com o novo coronavírus. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, todos os leitos do Hospital de Campanha, no Riocentro, e Ronaldo 
Gazolla, em Acari estarão disponíveis. São 881 leitos, sendo 301 de UTI.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MPF IMPUTA INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO ATIVA DE WITZEL NO COMANDO DAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS INVESTIGADAS
O Ministério Público Federal (MPF) aponta, na apuração da Operação Placebo, que há indícios de participação ativa do governador Wilson Witzel 
tanto quanto ao conhecimento e quanto ao comando das contratações realizadas com as empresas investigadas por desvios na área da Saúde. 
Para o MPF, isso aconteceu mesmo sem o governador ter diretamente assinado os documentos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

OPERAÇÃO DA PF SOBRE WITZEL FOI MOTIVADA POR CONTRATO ENTRE A PRIMEIRA-DAMA E OPERADOR MÁRIO PEIXOTO
A decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, de expedir 12 mandados de busca e apreensão na Operação Placebo 
se baseou em dois fatos conhecidos durante as investigações. Durante a Operação Favorito, foi encontrado um contrato entre o escritório de 
advocacia da primeira-dama, Helena Witzel, e a empresa DPAD Serviços Diagnósticos Limitada, que possui como sócio Alessandro de Araújo 
Duarte, apontado como operador do empresário Mário Peixoto. Na decisão, também são citados depósitos feitos em nome da mulher do 
governador. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ASSEMBLEIA VAI DAR PARTIDA NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE WITZEL
A Assembleia Legislativa do Rio vai receber, nos próximos dias, mais dois pedidos de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC) — que, 
na manhã desta terça-feira (26), ao lado da primeira-dama, Helena, foi alvo da Operação Placebo da Polícia Federal. Já há um entendimento 
informal na cúpula da Casa que, desta vez, um dos requerimentos será aceito e o processo, encaminhado ao plenário. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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COMERCIANTES VENDEM PELA INTERNET PARA VENCER CRISE DURANTE PANDEMIA
Muitos comerciantes têm investido tempo e dinheiro nas vendas pela internet de produtos como saída para vencer a crise durante a pandemia 
do novo coronavírus. Uma gerente de lojas de joias, em Três Rio, na Região Serrana do Rio de Janeiro, conta que teve uma queda de 80% nas 
vendas por não possuir um site. 
(Fonte: TV Record). CONFIRA AQUI!

RIO FICOU EM CASA
Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que, na última semana, 62,2% dos �uminenses não frequentaram 
espaços públicos. No mesmo período, 60,2% a�rmaram ter ido, com pouca frequência, comprar mantimentos. 
(Fonte: O Globo/Coluna Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS RECORRE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU REABERTURA DO COMÉRCIO
A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou nesta terça-feira, 26, que vai recorrer da decisão judicial que suspendeu o decreto sobre a reabertura 
do comércio em todo o município. A cidade da Baixada Fluminense sustenta no documento encaminhado para a Justiça que a medida foi tomada 
após análise de informações oriundas da Secretaria Municipal de Saúde que atestam a estabilização, na data do decreto, do número de casos 
con�rmados, pacientes internados e óbitos, conforme Boletim Epidemiológico de 15 de Maio. Além disso, a administração municipal informa 
que a atual taxa de ocupação do Hospital Municipal São José (especí�co para tratamento da doença global) é de 50% (cinquenta por cento). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

POR QUE O MAGAZINE LUIZA APOSTA EM UMA CATEGORIA QUE AINDA NÃO É RENTÁVEL
O fechamento das lojas físicas com a pandemia do novo coronavírus abalou todo o varejo brasileiro. Mesmo assim, a varejista Magazine Luiza 
manteve crescimento acelerado no primeiro trimestre do ano, bem como em abril e maio, com forte expansão do comércio eletrônico próprio e 
com a entrada de milhares de novos vendedores e produtos no marketplace. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

ECONOMIA GLOBAL DEPENDE MAIS DO QUE NUNCA DE DESCOBERTA DE VACINA
Enquanto partes da economia global se preparam para a reabertura, �ca cada vez mais claro que a recuperação total da pior crise desde a década 
de 1930 será impossível sem uma vacina ou tratamento para o coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LATAM PEDE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MAS EMPRESA QUE OPERA NO BRASIL FICA DE FORA
A Latam pediu recuperação judicial na madrugada desta terça-feira. O pedido inclui as empresas do grupo que operam nos EUA, Chile, Peru, 
Colômbia e Equador. As subsidiárias que atuam no Brasil, Argentina e Paraguai �caram de fora. Após o anúncio, as ADRs negociadas na Bolsa de 
Nova York caíam quase 40%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MP PEDE CONDENAÇÃO DA FOGO DE CHÃO EM R$ 70 MI POR DEMISSÃO EM MASSA
Na última segunda, 25, o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro pediu que a Justiça condene a churrascaria Fogo de Chão em R$ 70 
milhões por ter feito uma demissão em massa de trabalhadores durante a pandemia causada pelo Coronavírus. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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