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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

LEO MADEIRAS VAI DAR AUXÍLIO DE R$600 PARA 3,5 MIL MARCENEIROS
Na tentativa de minimizar os impactos da crise gerada pela Covid-19 no país, a rede de lojas Leo Madeiras, distribuidora de materiais para 
marcenaria e indústrias de móveis, lança o projeto Marcenaria do Bem, que fará a doação de R$ 600 (divididos em duas parcelas mensais de R$ 
300) para mais de 3,5 mil pro�ssionais marceneiros de todo o país que perderam renda em virtude das medidas de isolamento social. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO DEVE SER PRORROGADO, MAS VALOR SERÁ DEBATIDO, DIZ RODRIGO MAIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira que acha "muito difícil" que o auxílio emergencial para 
informais não seja prorrogado por mais três meses depois de junho. O valor de R$ 600 será discutido, no entanto. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

RJ PODE FICAR DOIS ANOS SEM FERIADOS APÓS PANDEMIA
O Deputado Estadual Anderson Moraes (PSL) apresentou um Projeto de Lei (2680/2020) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) onde 
propõe a suspensão de feriados em todo estado por 2 anos após a reabertura da economia e do comércio. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

MP QUE PERMITE A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIOS É PRORROGADA NO SENADO
A Medida Provisória (MP) nº 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública com o coronavírus teve a sua vigência prorrogada pelo 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA MP 936 E PERMITE QUE GOVERNO PRORROGUE MEDIDA POR DECRETO
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto principal da Medida Provisória (MP) 936, que permite acordo para redução de 
jornada e salário de trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O texto segue agora para análise do Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA PROPÕE REABERTURA GRADUAL: ‘VIDA NORMAL EM MEADOS DE AGOSTO’
Cada vez mais propenso a �exibilizar as regras da quarentena no Rio, o prefeito Marcelo Crivella vai se reunir nesta quinta-feira (28) com o 
conselho cientí�co da prefeitura para apresentar um projeto de �exibilização gradual do con�namento. “São seis fases que pretendemos seguir”, 
diz, em vídeo. “Elas foram boladas pelo pessoal da Saúde e da Vigilância Sanitária e vamos apresentar amanhã (hoje) ao conselho”. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

RIO TEM MAIS DE 4,8 MIL MORTES POR COVID-19 E ULTRAPASSA CHINA
O Estado do Rio informou, nesta quinta-feira, mais 251 óbitos e 2,3 mil casos con�rmados da covid-19. De acordo com o balanço divulgado hoje, 
o total de infecções diagnosticadas nos municípios �uminenses chegou a 44.866, e o número de vítimas a 4.856. Nas últimas 24 horas, 251 
pessoas morreram pelo novo coronavírus e o número de óbitos já é superior ao da China, que contabiliza 4.634 vítimas.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

A REABERTURA NO ESTADO DO RIO: ISOLAMENTO PODE SER RELAXADO JÁ NA PRÓXIMA SEMANA
Uma reunião que aconteceu ontem, no Palácio Guanabara, tratou das medidas para o relaxamento das restrições de circulação em função da 
Covid-19 em todo o estado do Rio. A ideia é liberar determinados setores e serviços já a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. O 
encontro é coordenado pela Casa Civil estadual, a pedido do governador Wilson Witzel, e reúne integrantes das secretarias de Saúde, Fazenda, 
Turismo e Transporte. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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FOI UM RIO QUE PASSOU
É grave, com notas dramáticas, a situação do Rio de Janeiro neste nefasto 2020. Não bastassem as crises sanitária, econômica e social decorrentes 
da pandemia da Covid-19, o estado foi abalroado por dupla instabilidade política. 
(Fonte: O Globo/Flávia Oliveira). CONFIRA AQUI!

VENDAS ONLINES GARANTEM SUSTENTO DE LOJAS DURANTE A PANDEMIA
Com a maior parte das lojas fechadas, o comércio virtual tem sido a saída das empresas para conseguir vender os produtos. Agora, a solução 
passa pela internet. 
(Fonte: TV Record). CONFIRA AQUI!

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS TERÃO QUE RENEGOCIAR DÍVIDA DE CONSUMIDORES ANTES DE NEGATIVAR O NOME DO CLIENTE, NO 
RIO DE JANEIRO
Os estabelecimentos comerciais em funcionamento no Rio terão que disponibilizar aos clientes, através de sites, as faturas ou boletos digitais 
para pagamento de compras efetuadas por meio de cartões �delidade ou carnês, enquanto vigorar o estado de Calamidade Pública. A medida 
está em um decreto publicado nesta quinta-feira, no Diário O�cial do Estado do Rio. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RETOMADA DE EVENTOS NO RIO SOMENTE NO FIM DO ANO, DIZ SUBSECRETÁRIO EM LIVE DO DIA
Primeiro setor a ser afetado com a pandemia do novo coronavírus e, provavelmente, a última área da economia a retomar as atividades, a 
realização de grandes eventos no Rio de Janeiro só deve voltar a ocorrer em meados de outubro e novembro, segundo avaliação do subsecretário 
estadual de grandes eventos, Ruan Lira. Entretanto, em live exclusiva nesta quinta-feira, 28, no Instagram do DIA, Ruan destacou que o estado 
deve começar a receber já no próximo mês as atrações conhecidas como “Drive-in”. Seria então uma proposta de recomeço para atividades 
culturais. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS PRECISARÃO DE PROTOCOLO DE SAÚDE PARA RETOMAR ATIVIDADES EM SÃO PAULO
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta quinta-feira as exigências para que os setores da economia possam voltar a funcionar, com 
a �exibilização da quarentena em todo o estado. As associações dos diferentes ramos de atividade aptos a reabrir deverão apresentar protocolos 
que garantam a saúde de trabalhadores e clientes. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

A BRIGA ENTRE LOJISTAS DE AEROPORTOS E A INFRAERO NA JUSTIÇA
Desde que começou a pandemia e o movimento nos aeroportos brasileiros despencou, lojistas de aeroportos administrados pela Infraero vem 
brigando na Justiça com a estatal para renegociar o pagamento da concessão e de taxas para uso das lojas.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMOBILIÁRIAS DO RIO PODEM ABRIR AS PORTAS
O Decreto 47.468 publicado no Diário O�cial ontem, dia 28, autoriza a retomada da atividade de corretor de imóveis na cidade do Rio de Janeiro 
nesse período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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