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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

ORGANIZAÇÕES SE UNEM PARA PRORROGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL NO BRASIL
Numa mobilização nacional, 162 organizações e movimentos lançam neste domingo documento que aponta 20 obstáculos encontrados na 
implementação do auxílio emergencial de R$ 600 que precisam ser atacados com urgência para a prorrogação do benefício e a elaboração de 
uma base para tirar do papel a criação de um programa de renda básica para os brasileiros mais vulneráveis. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

STF DECIDE SE ESTADOS PODEM AUTORIZAR DESCONTOS EM MENSALIDADE ESCOLAR
O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nas últimas semanas pelo menos três ações que contestam a constitucionalidade de decretos 
estaduais que permitiram descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os processos tentam 
suspender leis do Maranhão, Pará e Ceará que estabeleceram a redução. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

DOMINGO COM ORLA MOVIMENTADA E DÚVIDA SOBRE DECRETOS MUNICIPAL E ESTADUAL
O tempo nublado não afastou quem quis aproveitar o primeiro domingo após a �exibilização das medidas do isolamento social para o combate 
à Covid-19, decretada nesta sexta-feira, pelo governador Wilson Witzel. Na praia de Copacabana, com policiamento reforçado, algumas pessoas 
aproveitaram a manhã e o início da tarde deste domingo para praticar exercícios, caminhar e passear com o cachorro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM CINCO DEPUTADOS NA BASE, WITZEL ESCALA VICE-GOVERNADOR PARA CONQUISTAR ALIADOS E EVITAR AFASTAMENTO
Já são 12 pedidos de afastamento do governador Wilson Witzel protocolados na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). E a temperatura tende a 
esquentar: a ideia é juntar todos os requerimentos em uma única denúncia, que será submetida à votação no plenário. Na correlação de forças 
em torno de um possível processo de impeachment, a Casa desponta como uma incógnita para o governador. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESTADO DO RIO TEM 6.707 MORTOS E 67.756 CASOS CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou, neste domingo, o balanço dos casos de covid-19 no estado. São 67.756 casos 
con�rmados e 6.707 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas mais 68 mortes, bem abaixo do registro de ontem, de 
166 óbitos. Entretanto, con�rmações da doença de um dia para o outro pulou de 1.467 para 3.223 em 24h. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MPRJ QUER QUE WITZEL APRESENTE ESTUDO BASEADO EM EVIDÊNCIA PARA REABRIR RJ
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Defensoria Pública do estado (DPERJ) ajuizaram ação civil de obrigação com pedido 
de tutela de urgência antecipada de suspensão do decreto estadual 47.112, publicado na noite de sexta-feira, 5, pelo governador Wilson Witzel, 
que �exibilizou as medidas de isolamento social a partir de sábado, 6. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA AFIRMA QUE MUNICÍPIO NÃO IRÁ ADERIR DE IMEDIATO AO DECRETO DE WITZEL E SEGUE COM PLANO DE REABERTURA 
GRADUAL
O prefeito Marcelo Crivella anunciou neste domingo que a cidade do Rio vai manter o planejamento de retomada gradual das atividades em seis 
fases, a cada duas semanas, sem aderir às recomendações do governo do estado, publicadas em edição extra do Diário O�cial no �m da noite da 
última sexta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CASAIS DO RJ MUDAM COMEMORAÇÃO DE DIA DOS NAMORADOS POR CAUSA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Jantar virtual e troca de presentes à distância são opções para a data. De acordo com a Fecomércio RJ, economia do estado sofreu queda de 42% 
na data comemorativa. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

MULTIDÃO VAI ÀS COMPRAS APÓS CIDADE DO LITORAL DE SP IGNORAR GOVERNO E REABRIR COMÉRCIO
Uma multidão foi às compras após a reabertura do comércio em São Vicente, no litoral de São Paulo. Após contrariar o plano feito pelo Governo 
do Estado para retomada de atividades econômicas, lojas da cidade voltaram a abrir. Neste sábado (6), o centro comercial �cou lotado de clientes 
que utilizavam máscaras de proteção. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

DIA DOS NAMORADOS EM QUARENTENA: VEJA O QUE BRASILEIROS PLANEJAM COMPRAR
A quarentena forçada pelo novo coronavírus fez os planos para o Dia dos Namorados mudarem para muitos dos casais brasileiros. É o que mostra 
um novo estudo do Google no Brasil, obtido em primeira mão pela EXAME. Cerca de 63% dos entrevistados mudou as comemorações que tinha 
planejado para a data, ou três em cada cinco pessoas, segundo a pesquisa. O Google ouviu, por meio de um questionário online, 800 brasileiros 
entre os dias 18 e 20 de maio. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS DE BELÉM REABREM E TÊM AGLOMERAÇÕES DE CLIENTES
A reabertura dos seis shoppings centers na Região Metropolitana de Belém (RMB) levou milhares de pessoas à procura dos estabelecimentos, 
neste sábado, 6. Antes de abrir as portas, clientes se aglomeravam em longas �las do lado de fora, esperando dar meio-dia para entrarem. Mas 
o retorno às atividades não essenciais em meio à pandemia do coronavírus, decretado pelo Governo do Estado e pelas prefeituras de Belém e 
Ananindeua, fez com que a Justiça Estadual pedisse explicações às administrações sobre as condições do sistema de saúde público na capital, que 
justi�que uma segurança à liberação. Os salões de beleza, clínicas de estética e barbearias também voltaram ao trabalho. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

PROJETO ADAPTA QUIOSQUES DA ORLA DO RIO À REALIDADE DA PANDEMIA
A publicação do decreto do prefeito Marcelo Crivella com o cronograma da �exibilização gradual do isolamento na cidade do Rio se re�etiu no 
movimento à beira-mar. Desde a fase 1 da reabertura, iniciada na última terça-feira, foram liberadas as caminhadas na orla e os esportes 
individuais na água. Com a determinação, operadores de quiosques trataram de intensi�car os preparativos para absorver o maior �uxo de 
clientes e voltar a funcionar plenamente — o que só deverá acontecer na fase 3, prevista para o início de julho. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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