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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: GOVERNO LIBERA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PARA 4,9 MILHÕES DE PESSOAS QUE ESTAVAM NA 
FILA
O Ministério da Cidadania informou nesta sexta-feira que autorizou a Caixa Econômica Federal a pagar a primeira parcela do auxílio emergencial 
de R$ 600 para 4,9 milhões de pessoas que aguardavam a análise dos cadastros na �la da Dataprev e foram consideradas elegíveis. Ao todo, 
foram analisados 8,9 milhões de requerimentos realizados no sistema da Caixa, entre os dias 1º e 26 de maio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EM RIO E SP, CERCA DE 18% DOS HABITANTES RECEBEM O AUXÍLIO DE R$600, CONTRA 4% QUE ERAM ATENDIDOS PELO BOLSA 
FAMÍLIA
Os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho, principalmente entre os informais, fez com que a cobertura por transferências sociais 
triplicasse nas regiões mais ricas do Brasil. Levantamento feito pelo GLOBO com base em dados do Ministério da Cidadania mostra que, nas 27 
capitais do país, o número de bene�ciários saltou de 2,8 milhões, com o Bolsa Família, para 9,9 milhões, com o auxílio emergencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

LEI SUSPENDE DIREITO DE ARREPENDIMENTO PARA COMPRAS À DISTÂNCIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS E REMÉDIOS DURANTE 
PANDEMIA
O direito de arrependimento, que permite o consumidor cancelar qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial, até sete dias após a 
entrega, sem custo, foi suspenso para produtos perecíveis, de consumo imediato e medicamentos durante a pandemia até 30 de outubro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO ZERA FILA DE LEITOS PARA COVID-19, MAS MORTES SEGUEM EM ALTA
Depois de meses sobrecarregada, a rede de Saúde do Rio está sem �la de leitos para vítimas da covid-19 pela primeira vez. Há apenas oito 
pessoas aguardando uma vaga, o que é considerado um número de adequação do sistema, não uma �la. A quantidade de �uminenses 
esperando um espaço na UTI dos hospitais chegou a ser de mais de mil pessoas em maio, motivada pelo atraso na inauguração dos hospitais de 
campanha - boa parte das unidades ainda não foi entregue. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO VETA POSSIBILIDADE DE SÍNDICOS IMPEDIREM FESTAS E EVENTOS EM CONDOMÍNIOS
O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos de um projeto aprovado no Congresso Nacional que, dentre outras medidas, concedia aos síndicos o 
poder de proibir festas e restringir o acesso a áreas comuns no condomínio que administra. Os vetos foram antecipados nas redes sociais de 
mandatário e publicados no Diário O�cial da União (DOU) desta sexta-feira. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PARA 74% DOS BRASILEIROS, ECONOMIA LEVARÁ PELO MENOS UM ANO PARA SE RECUPERAR
A maioria dos brasileiros bancarizados (74%) prevê que a economia vai levar pelo menos um ano para se recuperar dos impactos da pandemia 
de covid-19, aponta levantamento que a Febraban divulgou nesta sexta-feira. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

GOVERNADOR DO RIO QUER SE REUNIR COM DEPUTADOS PARA APRESENTAR DEFESA CONTRA IMPEACHMENT
Diante da derrota esmagadora que a Alerj impôs anteontem a Wilson Witzel, com 69 votos a zero a favor da abertura do processo de 
impeachment, o governador planeja trabalhar em duas frentes para evitar a perda do cargo. Primeiro, pretende chamar todos os deputados ao 
Palácio Guanabara, individualmente ou em grupos, para apresentar sua defesa. Paralelamente, revelam interlocutores, vai oferecer mais espaço 
no governo aos parlamentares, tendo em vista que muitos dos que votaram já têm indicações para cargos na gestão estadual. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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PESQUISA MOSTRA QUE MAIS DE 60% DOS EMPRESÁRIOS NO ESTADO DO RIO NÃO VÃO BUSCAR CRÉDITO NESTE MÊS
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra que 61,3% dos empresários do Estado do Rio não 
pretendem buscar crédito no mês de junho. O levantamento foi realizado com 470 empresários entre nos dias 02 e 03 de junho e abrange vários 
segmentos do setor do comércio de bens, serviços e turismo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: COM AS RUAS DO RIO CHEIAS, PREFEITURA DIZ QUE VAI AMPLIAR FISCALIZAÇÃO EM PRAIAS E SHOPPINGS
Nesta sexta-feira de Dia dos Namorados, em meio ao feriadão de Corpus Christi, tinha gente na rua que parece ter esquecido que estamos em 
meio à pandemia do novo coronavírus. Em Madureira, próximo ao Mercadão e ao shopping do bairro, camelôs e pedestres pareciam disputar 
espaço nas calçadas. Os shoppings, pelo segundo dia, receberam muitos visitantes dispostos a fazer compras. As praias não estavam lotadas 
como costumam �car em condições normais, mas muitos cariocas decidiram aproveitar o belo dia de sol nas areias, driblando as normas de 
isolamento social impostas para frear o avanço do novo coronavírus no Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CIELO É NOTIFICADA POR GOVERNO A DAR EXPLICAÇÕES SOBRE COLETA DE DADOS DE COMERCIANTES
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça, noti�cou a Cielo, por possível extração indevida de informações 
de lojistas e pessoas físicas que fazem uso das maquininhas de cartão para venda de produtos e serviços. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS DO RIO SÃO MULTADOS E TEM LOJAS FECHADAS POR CONTA DE AGLOMERAÇÕES
Em ação realizada na última quinta-feira (11/06), primeiro dia de funcionamento dos shoppings no Rio, �scais da prefeitura multaram o Norte 
Shopping, na Zona Norte da cidade e o Bangu Shopping, na Zona Oeste por descumprirem as medidas de segurança contra a proliferação do 
Coronavírus estabelecidas pelo município para que os centros comerciais possam receber os clientes. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

DIA DOS NAMORADOS: FLORICULTURAS ONLINE FAZEM PROMOÇÕES E GARANTEM ENTREGA
Para quem ainda não comprou um presente de Dia dos Namorados, as �oriculturas online apostam em promoções e parcerias para aumentar as 
vendas e garantir a entrega de pedidos que forem feitos ainda nesta sexta-feira, 12. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA ANTECIPA EM 3 ANOS LUCRO DE STARTUP DE DELIVERY DE SHOPPINGS
A pandemia do coronavírus é uma inegável catástrofe social. Mas foi de�nida por muitos também como uma máquina do tempo para os 
negócios, pois acelerou o processo de digitalização da economia de uma forma impossível de ser alcançada na antiga normalidade. A startup 
Delivery Center é uma expoente dessa verdade. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!
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