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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

GOVERNO DEVE PAGAR MAIS DUAS PARCELAS DE R$300 DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
Diante da gravidade da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o governo federal decidiu estender o auxílio emergencial de R$ 600 
pago a trabalhadores informais e autônomos por mais dois meses. Segundo fontes da equipe econômica, tudo indica que serão pagas mais duas 
parcelas de R$ 300. Hoje, o benefício é de R$ 600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

ESTADOS QUEREM DERRUBAR VETO DE BOLSONARO A REPASSE DE R$ 8,6 BILHÕES
Os Estados querem derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao dispositivo que destinava R$ 8,6 bilhões a Estados e municípios para a compra 
de equipamentos e materiais para o combate à pandemia. A previsão constava da Lei 14.007/2020, publicada ontem (quarta-feira) no Diário 
O�cial da União. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO PODE TOMAR INICIATIVA PARA PRORROGAR AUXÍLIO, MAS ‘É BOM QUE GOVERNO TOME POSIÇÃO’, DIZ MAIA
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou nesta quinta-feira que o governo federal encaminhe ao Congresso o projeto de 
prorrogação do auxílio emergencial aos trabalhadores informais. O parlamentar voltou a defender a manutenção de ajuda de R$ 600 mensais, 
contrariando rumores de que a equipe econômica gostaria de estabelecer um auxílio de R$ 600, a serem pagos em duas parcelas de R$ 300. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

RJ SANCIONA LEI QUE OBRIGA USO DE MÁSCARA E PREVÊ MULTA PARA QUEM NÃO USAR EM MEIO À PANDEMIA
O governador do Rio, Wilson Witzel, sancionou uma lei que determina o uso obrigatório de máscara enquanto vigorar o estado de calamidade 
pública decretado no estado. O uso é obrigatório em ambientes públicos -- como nas ruas -- e ambientes privados de acesso coletivo, como 
shoppings. O uso também é obrigatório em estabelecimentos comerciais. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

AGORA É LEI: ESCOLAS E UNIVERSIDADES PARTICULARES DO RIO DEVEM DAR DESCONTOS NAS MENSALIDADES
O governador Wilson Witzel sancionou a Lei 8.864, que garante redução proporcional das mensalidades escolares de instituições de ensino do 
Estado do Rio, por conta da pandemia do novo coronavírus e da suspensão das aulas presenciais. A medida — válida enquanto durar o estado 
de calamidade pública — prevê descontos mínimos nas mensalidades, proibindo reajustes e demissões. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

APESAR DE PRESSÃO DA ALERJ, WITZEL MANTÉM NOVO SECRETÁRIO DE FAZENDA
A cúpula da Assembleia Legislativa (Alerj) não se contentou com a exoneração do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, e 
pressiona para que o governador Wilson Witzel também demita o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, que, na avaliação de deputados, foi 
indicado por Tristão para o cargo. Após uma reunião com Mercês no Palácio Guanabara nesta quarta-feira (3), porém, Witzel decidiu, ao menos 
por ora, mantê-lo no comando da pasta. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO QUESTIONA ESTRATÉGIA DA PREFEITURA PARA REABERTURA DO COMÉRCIO NO RIO DE JANEIRO
O comércio de rua, há 80 dias, está com as lojas fechadas em toda a cidade do Rio de Janeiro, justamente em cumprimento ao decreto que 
restringe as atividades econômicas em geral devido à pandemia da covid-19. Os comerciantes se queixam dessa recente decisão do prefeito 
Marcelo Crivella de liberar a volta das atividades dos camelôs legalizados na primeira fase de reabertura e, ao mesmo tempo, de excluir os lojistas 
das ruas. A Fecomércio RJ questionou o porquê da decisão de não contemplar o comércio de rua nesse primeiro momento. 
(Fonte: Bandnews FM). CONFIRA AQUI!

COMO O MUNDO DOS NEGÓCIOS ESTÁ SE ADAPTANDO AOS NOVOS TEMPOS
A crise de�agrada pelo novo coronavírus imprensou a economia, fez com que muitos negócios fossem fechados e obrigou outros a buscar 
caminhos para a sobrevivência e a se reinventar. Essa capacidade de adaptação em meio à pandemia é decisiva agora e continuará a ser depois 
dela, uma vez que o mundo não sairá o mesmo do atual tsunami. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

RIO ESPERA VOLUME FINANCEIRO 42% MENOR NO DIA DOS NAMORADOS
Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4) pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) referente ao Dia dos Namorados projeta 
movimentação �nanceira de R$ 788 milhões para a data no comércio do estado do Rio de Janeiro. O volume é 42% inferior ao da mesma data do 
ano passado, que totalizou R$ 1,36 bilhão. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: CRIVELLA VOLTA ATRÁS E ANUNCIA RESTRIÇÕES A CAMELÔS
Marcelo Crivella voltou atrás. Dois dias depois do início da primeira fase da �exibilização no isolamento social e das atividades econômicas do Rio, 
iniciada nesta terça-feira (2), o prefeito já fez o primeiro “ajuste” nas medidas. Crivella anunciou nesta quinta-feira (4) que haverá mais restrições 
ao trabalho dos ambulantes legais nas ruas – ele havia liberado o trabalho dos camelôs numa edição extraordinária do Diário O�cial do 
Município, publicada na noite de terça. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

PROCON NOTIFICA SMART FIT POR PROIBIR CANCELAMENTOS DE PLANOS NA PANDEMIA
A Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor do Procon-SP noti�cou o Grupo Smart Fit. O órgão de defesa do consumidor pede 
explicações sobre procedimentos adotados para cancelamento de contratos a pedido do consumidor durante o período da pandemia. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CALÇADÃO DE NOVA IGUAÇU É REABERTO PARCIALMENTE
A Prefeitura de Nova Iguaçu reabriu parcialmente na manhã desta quinta-feira (4/6) o comércio no calçadão da cidade. A medida faz parte do 
plano de retomada do comércio, fechado diante da pandemia de covid-19. De acordo com a Prefeitura, a reabertura é em caráter experimental. 
Na segunda-feira que vem, dia 8, haverá a abertura do comércio em todos os outros bairros. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MARICÁ: COMÉRCIO REABRE NO MUNICÍPIO
Na guerra contra o coronavírus, as principais armas indicadas pela ciência mundial são: isolamento social e lavar bem as mãos. A quarentena 
imposta pelos governos nos últimos meses (que �zeram o ano de 2020 ser bem diferente dos demais) começam a dar sinais de �exibilização, e 
começa hoje (04/06) a reabertura gradual do comércio na cidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS PRIORIZA SEGURANÇA NA SAÚDE E ADIA REABERTURA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DA LINHA AMARELA
No início da tarde desta quarta-feira o prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, usou suas redes sociais para anunciar o adiamento da reabertura 
do comércio e serviços da linha amarela para o dia 15 de junho. A previsão era que a segunda etapa do plano de �exibilização, a “linha amarela”, 
ocorresse na próxima segunda-feira. O prefeito explicou que vem trabalhando para salvar vidas e proteger a população e, diante das 
recomendações do Ministério da Saúde e do Ministérios Públicos Estadual e Federal, decidiu adiar a data prevista de reabertura da linha amarela. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

AGENDAMENTO PARA USAR O BANHEIRO E CARDÁPIO VIRTUAL: SAIBA ALGUMAS DAS DIRETRIZES PARA O ‘NOVO NORMAL’ NO RIO
O "novo normal" durante a abertura gradual das atividades na capital do Rio em meio à pandemia da Covid-19 deve seguir uma série de 
exigências de�nidas para cada segmento, além de respeitar os parâmetros já divulgados para cada uma das seis fases. Nesta quinta-feira, a 
prefeitura publicou no Diário O�cial os protocolos especí�cos no combate ao novo coronavírus, que são complementares ao conjunto chamado 
Regras de Ouro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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