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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

DEMITIDOS NA QUARENTENA ANTES DO TEMPO PARA ACESSAR SEGURO-DESEMPREGO PODEM PEDIR AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 
600
Com as atividades prejudicadas pelas medidas de contenção do coronavírus, muitas empresas viram seu �uxo de caixa zerar e decidiram 
dispensar funcionários. Os trabalhadores demitidos na quarentena antes de completar o tempo su�ciente para ter acesso ao seguro-desemprego 
têm o direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600, assim como autônomos, microempreendedores individuais e informais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CORONAVOUCHER: MAIS DE 8 MILHÕES DE BENEFÍCIOS PODEM TER SIDO PAGOS INDEVIDAMENTE, DIZ TCU
Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) estima que pouco mais de 8 milhões de benefícios referentes ao auxílio 
emergencial podem ter sido pagos indevidamente pelo governo. Por outro lado, 2,3 milhões de pessoas que teriam direito ao “coronavoucher” 
podem ter sido excluídas indevidamente dos cadastros do programa. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MAIA DIZ TER INFORMAÇÃO QUE SOCORRO A ESTADOS E MUNICÍPIOS SERÁ PAGO ATÉ DIA 9
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta quarta-feira (3), que a primeira parcela do socorro a Estados e municípios deve 
ser entregue aos entes até a próxima terça-feira (9). Segundo ele, a informação foi repassada pela equipe econômica do governo. "Liberando dia 
9 é uma data próxima. O que demorou mesmo foi a sanção", disse. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EQUIPE ECONÔMICA AVALIA RESSUSCITAR CARTEIRA VERDE AMARELA COM NOVO REGIME DE PREVIDÊNCIA
Diante da alta do desemprego causada pela pandemia do novo coronavírus, a equipe econômica avalia ressuscitar o plano de incluir novos 
trabalhadores em um novo regime de Previdência. O objetivo do ministro da Economia, Paulo Guedes, é baratear o custo da mão de obra. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL DIZ QUE VAI COMEÇAR A 'FLEXIBILIZAR' ECONOMIA JÁ NA PRÓXIMA SEMANA
O governador Wilson Witzel (PSC) disse que vai começar a �exibilizar a economia do estado a partir da próxima semana. A declaração aconteceu 
em um vídeo divulgado, na tarde desta quarta-feira (3), em que Witzel fala sobre sua decisão de romper o contrato com o Iabas e intervir nos 
hospitais de campanha. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PREFEITOS QUE DESRESPEITAREM REABERTURA GRADUAL ESTARÃO SUJEITOS À AÇÃO DO MP, DIZ DORIA
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira (3), que prefeitos que desrespeitarem o protocolo de reabertura gradual 
da economia do Estado estarão sujeitos a ações propostas pelo Ministério Público (MP-SP) “e eventualmente pelo próprio Tribunal de Justiça”. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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DIA DOS NAMORADOS DEVERÁ MOVIMENTAR VALOR 42% INFERIOR AO DO ANO PASSADO NO ESTADO
Uma pesquisa da Fecomércio RJ obtida pelo GLOBO aponta que o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12, deverá movimentar no 
Estado um valor 42% menor ao registrado no ano passado, por conta da pandemia de coronavírus. A expectativa é uma movimentação de R$ 788 
milhões este ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA LIBERA CAMELÔS NAS RUAS ENQUANTO RESTRINGE ABERTURA DE COMÉRCIO
A maior parte do comércio formal no Rio de Janeiro está fechado há 75 dias por conta da pandemia da Covid-19, mas o prefeito Marcelo Crivella 
decidiu liberar a volta das atividades dos camelôs legalizados já nesta primeira fase de reabertura do município. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TAXA DE ENDIVIDAMENTO APRESENTA ALTA PELO 2º MÊS CONSECUTIVO NO RIO DE JANEIRO
Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostra que endividamento cresceu de 62% para 62,5% entre abril e maio. 
(Fonte: TV Globo/ RJ1). CONFIRA AQUI!

SEGUNDO DIA DE REABERTURA GRADUAL NO RIO É MARCADO POR DESRESPEITO A PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
No segundo dia de reabertura da economia e de �exibilização do isolamento social no Rio, o que se viu foi uma série de desrespeito às medidas 
de�nidas pela Prefeitura do Rio para a primeira de seis fases. Ruas lotadas, trânsito pela cidade, camelôs espalhados pelas calçadas e muitos 
sur�stas pegando uma onda no mar, foram algumas das situações observadas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MESMO PROIBIDO, COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL SEGUE ABERTO EM CAXIAS COM FILAS E AGLOMERAÇÕES
Apesar de ter uma das mais altas taxas de mortalidade no Estado — a cada 100 infectados, cerca de 16 não resistem — Duque de Caxias 
registrou nesta quarta-feira (3) um dia de concentração no Calçadão, no Centro, que manteve praticamente todas as lojas abertas. Num feirão de 
malhas, às margens da Rodovia Washington Luz (BR-040), �las e mais clientes aglomerados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RESTRIÇÕES MANTIDAS NO ESTADO AFETAM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO NO RIO
Enquanto o prefeito Marcelo Crivella �exibilizou as medidas de distanciamento social, o governador do Rio, Wilson Witzel, prorrogou a 
quarentena no estado até sexta-feira (5). As restrições incluem a manutenção de limitações para uso do transporte público intermunicipal (trens, 
ônibus e barcas) por pro�ssionais de atividades essenciais. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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