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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: TRABALHADORES JÁ PODEM PAGAR COMPRAS USANDO QR CODE; VEJA COMO
Os bene�ciários do auxílio emergencial de R$ 600 já podem pagar compras por meio de leitura de QR Code, usando o aplicativo Caixa Tem. A 
novidade foi anunciada no início da semana e começou a funcionar nesta sexta-feira (dia 29). De acordo com a Caixa, em todo o país pelo menos 
três milhões de estabelecimentos comerciais — entre supermercados, farmácias, atacadistas e pequenos comércios — estão aptos para aceitar 
essa forma de pagamento. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI! 

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA SUSPENDE REALIZAÇÃO DE CULTOS RELIGIOSOS NO RIO DE JANEIRO DEVIDO AO CORONAVÍRUS
A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu nesta sexta-feira a realização de cultos religiosos na cidade que tinham sido autorizados por decreto esta 
semana pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), informou o Ministério Público do Rio de Janeiro. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI! 

GOVERNO/POLÍTICA

MAIA DIZ EM LIVE QUE BOLSONARO “DESORGANIZA E GERA INSEGURANÇA”
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste sábado, 30, que o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, no privado é positivo, 
mas o mesmo não acontece no público, quando o chefe do Executivo gera “insegurança”. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI! 

MOURÃO APROVEITA REABERTURA DE SHOPPINGS EM BRASÍLIA E FAZ COMPRAS
Com a reabertura de comércios pelo País, mesmo com o avanço da covid-19, que já levou a 27.878 mortes desde o início da pandemia, o 
vice-presidente da República, Hamilton Mourão, aproveitou o primeiro �m de semana de retomada do funcionamento dos shoppings do Distrito 
Federal para um passeio neste sábado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI! 

COM RECORDE DE AUMENTO EM 24 HORAS, RJ PASSA DE 52 MIL CASOS DE COVID-19; MORTES SÃO 5,2 MIL
A Secretaria de Estado de Saúde publicou neste sábado (30) uma atualização da situação do novo coronavírus no Rio. Foram 4.467 casos 
con�rmados nas últimas 24 horas – o maior número desde o início da pandemia. O estado ultrapassou os 50 mil casos, chegando a 52.420. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI! 

CORONAVÍRUS: DEPOIS DE QUATRO FERIADÕES EM ISOLAMENTO, RIO PREPARA INÍCIO DA REABERTURA ANTES DE CORPUS CHRISTI
Após dois meses e meio de quarentena, o governo do Rio prepara o início do relaxamento das medidas restritivas, em vigor desde 16 de março. 
A previsão é de que a primeira fase da reabertura esteja valendo em 8 de junho, três dias antes do feriadão de Corpus Christi (11). Se a data for 
con�rmada, o carioca terá o seu primeiro �m de semana prolongado com menos restrições desde o começo do isolamento social para o combate 
à pandemia do novo coronavírus, período em que houve quatro feriadões: Páscoa (10 de abril), Tiradentes (21 de abril), São Jorge (23 de abril) e 
Dia do Trabalho (1º de maio). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI! 

REPROVAÇÃO A CONGRESSO E STF DESPENCA EM MEIO À CRISE DO GOVERNO BOLSONARO, APONTA DATAFOLHA
A reprovação da população brasileira à atuação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) teve uma forte queda, segundo levantamento 
do Datafolha divulgado neste sábado. A mudança de opinião ocorre em meio à crise política do governo de Jair Bolsonaro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI! 
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PREFEITURA DETERMINA QUARENTENA EM SÃO PAULO ATÉ 15 DE JUNHO
Por meio de decreto publicado neste sábado, 30, a Prefeitura de São Paulo determinou que o esquema de quarentena para evitar a disseminação 
da covid-19 continua até o dia 15 de junho.
 (Fonte: Exame). CONFIRA AQUI! 

COMÉRCIO FALA EM BUROCRACIA NA CAPITAL PAULISTA E ATRASO PARA RETOMADA
A fala do prefeito Bruno Covas (PSDB) de que estabelecimentos comerciais não devem retornar à atividade exatamente no dia 1º de junho pegou 
de surpresa representantes de comércios e serviços na cidade de São Paulo. Para entidades de classe, a exigência da prefeitura para que cada 
setor apresente um protocolo de segurança contra o coronavírus – que ainda precisará passar por análise e aprovação antes de as lojas voltarem 
a funcionar – vai “burocratizar” o processo e consequentemente atrasar a retomada econômica. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI! 

FOGO DE CHÃO VOLTA ATRÁS APÓS SEGUIR DICA DE BOLSONARO E NEGAR RESCISÃO A FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS
Após a enorme repercussão negativa por mandar embora mais de 600 funcionários de suas unidades no Rio de Janeiro e negar o pagamento de 
rescisão, a churrascaria Fogo de Chão decidiu, nesta semana, voltar atrás. 
(Fonte: Revista Forum). CONFIRA AQUI! 

SUPREMO NEGA RECURSO E MANTÉM COMÉRCIO FECHADO EM DUQUE DE CAXIAS
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento ao recurso interposto pela Procuradoria Geral do Município (PGM) 
de Duque de Caxias. Desta forma, o comércio na cidade da Baixada Fluminense deverá continuar fechado. Desde a última segunda-feira, 25, uma 
batalha judicial vem sendo travada para a reabertura do comércio no município. A Procuradoria Geral do Município entrou com novos recursos 
contra a decisão da juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias. Um deles foi junto ao Supremo Tribunal Federal.
 (Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI! 

PREFEITURA INTERDITA BARES E RESTAURANTES COM IRREGULARIDADES NA ZONA SUL
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), interditou cinco bares e restaurantes e multou dois deles por 
descumprimento ao decreto municipal de combate à covid-19, durante ação conjunta do Disk Aglomeração nos bairros de Copacabana e Leblon, 
na Zona Sul. A operação aconteceu entre a noite desta sexta-feira (29) e a madrugada deste sábado. Os estabelecimentos autuados funcionavam 
com consumo no local, o que é proibido, gerando aglomeração. Quanto aos demais locais interditados, todos apresentavam irregularidades 
como falta de licença sanitária. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI! 

PREFEITO DE SÃO JOÃO DE MERITI ANUNCIA REABERTURA PARCIAL DE COMÉRCIO E SE REFERE A CAXIAS: ‘NÃO QUERO QUE ACONTEÇA 
O MESMO’
O município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi o segundo da Baixada a anunciar a �exibilização do comércio. Um decreto que será 
publicado na próxima segunda-feira vai permitir a reabertura de escritórios de advocacia, contabilidade, arquitetura, lojas de revendas de 
automóveis, restaurantes, barbearia, salões de beleza, lojas de aviamento, armarinho, óticas e estacionamentos particulares. O pronunciamento 
foi feito, nesta sexta-feira, pelo prefeito João Ferreira Neto em uma transmissão ao vivo na sua página no Facebook. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI! 
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