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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 AVALIA PRORROGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL EM PARCELAS DECRESCENTES DE R$ 500 A R$ 300
O governo avalia prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais três parcelas em valores decrescentes, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. A 
ideia está em estudo pela equipe econômica, que planeja lançar em seguida um novo programa, chamado Renda Brasil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

STF CONCLUI JULGAMENTO EM QUE MANTÉM PROIBIÇÃO DE REDUZIR SALÁRIO DE SERVIDOR
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, nesta quarta-feira (24), o julgamento em que decidiu manter a proibição de reduzir o salário de 
servidores públicos da União, estados e municípios. A Corte também determinou que o Poder Executivo não pode unilateralmente reduzir os 
repasses aos outros Poderes, os chamados duodécimos, quando as receitas �carem abaixo do previsto.  
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PANDEMIA DE COVID-19 DEIXA QUASE 10 MILHÕES DE BRASILEIROS SEM REMUNERAÇÃO EM MAIO
Em maio deste ano, 9,7 milhões de trabalhadores estavam sem remuneração, divulgou o IBGE nesta quarta-feira (24). De acordo com os dados 
da Pnad Covid19, este total de pessoas corresponde a 11,7% de toda a população empregada no Brasil, que era de 84,4 milhões no mês passado. 
No período, cerca de 16,8% dos trabalhadores do Nordeste e 15% do Norte estavam sem renda do trabalho. O que explica a perda de renda, mas 
a manutenção do emprego, é a política provisória de suspensão de contratos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO LIBERA QUE RESTAURANTES DOEM COMIDA A PESSOAS CARENTES
O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que facilita as doações de alimentos. O texto restringe a punição a restaurantes, supermercados e 
outros estabelecimentos por eventuais irregularidades no alimento doado. A lei foi publicada nesta quarta-feira (24) no Diário O�cial da União 
(DOU). 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

IMPEACHMENT: ALERJ SUSPENDE PRAZO PARA WITZEL APRESENTAR DEFESA
A Comissão Especial que avalia a denúncia contra Wilson Witzel (PSC) decidiu por unanimidade suspender o prazo para a apresentação da defesa 
do governador enquanto a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) não receber, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o compartilhamento das 
provas das operações Placebo e Favorito.  
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

UM TERÇO DOS ALUNOS COGITA ABANDONAR A ESCOLA DIANTE DO CORONAVÍRUS
A evasão escolar é uma das maiores preocupações dos especialistas em meio à pandemia do novo coronavírus. E uma nova pesquisa de 
organizações de educação com estudantes de todo o Brasil dá algumas pistas sobre o tamanho do problema, que pode ser um dos maiores 
desa�os da educação brasileira nos próximos anos. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SÃO PAULO ANUNCIA PLANO DE REABERTURA DAS ESCOLAS
O governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (24), o calendário de retorno às aulas presenciais em todo o estado das escolas públicas 
(estaduais e municipais) e particulares, suspensas desde março por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O conteúdo está sendo 
lecionado de forma remota desde abril. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA 2,6 MIL NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS E ÓBITOS CHEGAM A 9.295
Dados da secretaria estadual de Saúde mostram que nas últimas 24 horas o Rio con�rmou 2.624 novos casos por Covid-19 e 142 vítimas fatais. 
Desde o início da pandemia, o estado acumula 103,5 mil casos e 9.295 mortes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SHOPPINGS REFORÇAM SEGURANÇA PARA FUNCIONAMENTO
Em meio à pandemia, 385 dos 577 shoppings do Brasil já reabriram com medidas sanitárias para reduzir os riscos de contaminação. O protocolo 
elaborado pela Associação Brasileira de Shoppings com consultoria de infectologistas tem 23 regras, como controle de temperatura, horários 
diferenciados e redução da capacidade de lotação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

POPULAÇÃO SE DIVIDE SOBRE DECISÃO QUE PROÍBE COMÉRCIO E FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BÁSICA EM CAXIAS
A nova decisão judicial de mais uma vez suspender os efeitos do decreto municipal n° 7.596/2020, que autorizou a reabertura dos 
estabelecimentos comerciais do município, dividiu a opinião da população. Nesta quarta-feira (24), as lojas no Calçadão de Duque de Caxias, no 
Centro, voltaram a abrir normalmente. O movimento de clientes é bem intenso. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO VAI FECHAR A PARTIR DE AMANHÃ (26) EM VOLTA REDONDA
O comércio e as demais atividades que estavam funcionando em Volta Redonda por conta da �exibilização estão suspensas novamente a partir 
desta sexta-feira (26). O motivo da medida é o aumento do número de casos e de ocupação de leitos hospitalares, tanto de média quanto de alta 
complexidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

https://www.arteirascomunicacao.com.br/depois-dos-shoppings-comercio-de-rua-do-rio-vai-abrir-no-dia-1o-o-globo-online-rj-25-06-2020/
https://odia.ig.com.br/duque-de-caxias/2020/06/5939551-populacao-se-divide-sobre-decisao-que-proibe-comercio-e-funcionamento-da-saude-basica-em-caxias.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2020/06/5939197-comercio-ficara-fechado-por-sete-dias-a-partir-da-proxima-sexta-feira-em-volta-redonda.html
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