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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

NOVO SAQUE DO FGTS SEGUIRÁ MODELO ADOTADO PELO AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Caixa Econômica Federal vai adotar a mesma sistemática de pagamento do auxílio emergencial na nova rodada do saque imediato do FGTS — 
que será de R$ 1.045 por cotista. Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em 
espécie. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CAIXA LIBERA 2ª PARCELA PARA 2,6 MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO
A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira (5) as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para 2,6 milhões 
de bene�ciários nascidos em junho. O valor é de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). O dinheiro é para fazer frente às di�culdades decorrentes 
do surto do novo coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

JOGO DOS 7 ERROS: AUXÍLIO DE R$ 600 É NEGADO A QUEM TEM REQUISITOS E CONCEDIDO A QUEM NÃO PRECISA
A concessão do auxílio emergencial já virou uma novela, ou melhor, um jogo dos sete erros. Pessoas que preenchem os requisitos estipulados 
pelo governo federal e que precisam do dinheiro não conseguem o pagamento mesmo após dois meses do início do programa — o 
cadastramento dos trabalhadores começou no dia 7 de abril. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

COMÉRCIO DO RIO DEVE OFERECER FATURA OU BOLETO DIGITAL PARA CLIENTE QUE COMPRA COM CARNÊ
Os estabelecimentos comerciais do estado do Rio agora são obrigados a oferecer aos clientes, em seus sites, faturas ou boletos digitais para o 
pagamento de compras feitas por cartões de �delidade ou carnês. A obrigatoriedade — que consta da Lei 8.847, sancionada pelo governador 
Wilson Witzel — vai valer enquanto vigorar o estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO DETERMINA RETOMADA GRADUAL DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS A PARTIR DE HOJE (6)
O Governo do Estado determinou, por meio do decreto 47.108 publicado em edição extra nesta sexta-feira (5), o retorno gradual do transporte 
intermunicipal de passageiros a partir deste sábado (6). A medida tem como objetivo atender às demandas sociais e econômicas, tendo em vista 
a �exibilização progressiva do isolamento social adotada por diversos municípios. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DEFENDE VOLTA À NORMALIDADE, APÓS 70 DIAS DE ISOLAMENTO
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse nesta sexta-feira (5), depois de quase 70 dias de afastamento social devido à pandemia de 
covid-19, “é um imperativo as atividades voltarem”. Ele falou com a imprensa após inaugurar um deck revitalizado na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Segundo Crivella, o número de óbitos na cidade diminuiu. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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WITZEL AFROUXA MEDIDAS DE ISOLAMENTO E LIBERA ABERTURA DE SHOPPINGS, BARES E RESTAURANTES
Em decreto publicado em edição extra do Diário O�cial na noite desta sexta-feira (5), o governador Wilson Witzel �exibiliza as medidas de 
isolamento social no estado do Rio já a partir deste sábado (6). No texto, entre várias �exibilizações, está autorizado o funcionamento de 
shopping centers e centros comerciais das 12h às 20h, com público máximo de 50%, além de outras restrições. Também estão liberados com 
limitações restaurantes, bares, lanchonetes, pontos turísticos, cultos religiosos e jogos de futebol. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VEJA REGRAS A SEREM SEGUIDAS POR ESTABELECIMENTOS E CONSUMIDORES NA REABERTURA DAS ATIVIDADES NO RIO
A Prefeitura do Rio estabeleceu seis fases para a cidade atingir o “novo normal” após a pandemia de Covid-19. Para não haver nova onda de 
contaminação das pessoas, regras foram estabelecidas para cada setor. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

RIO TEM FIM DO SERVIÇO SELF-SERVICE NOS RESTAURANTES POR TEMPO INDETERMINADO; CONFIRA MUDANÇAS
A retomada dos bares e restaurantes no estado após as medidas de isolamento social por causa do novo coronavírus está prevista para acontecer 
de forma lenta e cheia de mudanças. Especialistas e donos de estabelecimentos do setor ouvidos pelo G1 adiantam que os mais impactados 
serão os restaurantes que trabalham com self-service e bufê �xo liberado no salão, já que, segundo eles, existe maior exposição dos alimentos e 
grandes chances de propagação de vírus e bactérias. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

PEQUENOS PRODUTORES APOSTAM EM FEIRA ONLINE PARA IMPULSIONAR VENDAS NO DIA DOS NAMORADOS; VENDAS DEVEM SER 
42% MENORES
A empreendedora Celsa Marques trabalha com turismo pedagógico há 12 anos. Todos os seus clientes são colégios e ela estava com a agenda 
cheia até o �m do ano com passeios agendados para museus, parques e outros espaços culturais. Com a pandemia do coronavírus, todos os 
trabalhos foram cancelados. Assim, a hamburgueria da família, a Ovni Burger que funcionava aos �ns de semana e em feiras gastronômicas, 
passou a ser a renda principal. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

NA PANDEMIA, BRASIL ABRE MAIS DE UMA LOJA VIRTUAL POR MINUTO
O Brasil abriu mais de uma loja virtual por minuto desde o início do isolamento social, em março. Em pouco mais de dois meses, foram 107 mil 
novos estabelecimentos criados na internet para a venda dos mais diferentes produtos, como alimentos, bebidas, roupas, calçados e produtos de 
limpeza. Esse foi o caminho encontrado por muitas empresas para amenizar a súbita queda de faturamento por causa da pandemia, segundo 
levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), entre 23 de março e 31 de maio. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE MARICÁ REABRE SEGUINDO AS NORMAS ESTABELECIDAS EM DECRETO
De acordo com o último decreto do município, a abertura gradual do comércio (não enquadrado como atividade essencial) em Maricá passou a 
ser autorizada a partir das 14h de quinta-feira (4). O decreto traz exigências como o uso obrigatório da máscara por clientes e funcionários, a 
oferta de álcool gel, um quantitativo de funcionários de uma pessoa a cada 4 metros quadrados e a distância de um metro e meio entre as 
pessoas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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