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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

NOVAS PARCELAS DO AUXÍLIO DEVEM SER DE R$500, R$400 E R$300, DIZ BOLSONARO
Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o governo irá prorrogar o pagamento 
do auxílio emergencial por mais três parcelas. Ele disse que “devem” ser valores decrescentes, de 500, 400 e 300 reais, totalizando 1.200 reais. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA MP QUE LIBERA R$ 40 BI EM CRÉDITO A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto-base da Medida Provisória (MP) 944, que liberou uma linha de crédito emergencial 
de R$ 40 bilhões para o pagamento de salários de pequenas e médias empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNADORES DEFENDEM EMISSÃO DE MOEDA PARA CONTER DANOS ECONÔMICOS E COMBATER A PANDEMIA
Em sessão da Comissão Mista de acompanhamento das ações de combate ao coronavírus no Congresso, nesta quinta-feira, governadores 
defenderam a emissão de papel moeda pelo governo federal para conter os danos gerados pela pandemia e auxiliar no �nanciamento para frear 
a covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO SOBEM 14% E JÁ CHEGAM A 3,6 MILHÕES EM 2020
O número de pedidos de seguro-desemprego no Brasil já chega a 3,64 milhões no acumulado deste ano, entre janeiro e a primeira quinzena de 
junho. O dado, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia, representa uma alta de 14,2% na comparação com o mesmo período 
do ano passado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRÉVIA DA INFLAÇÃO PARA JUNHO É A MENOR DESDE 2006, APESAR DA ALTA NOS PREÇOS DOS ALIMENTOS
Mesmo com a in�ação geral em níveis próximos à mínima histórica, o preço dos alimentos tem pesado no bolso do consumidor durante a 
pandemia do novo coronavírus. Dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira mostram que, apesar da prévia da in�ação (IPCA-15) em junho ter 
�cado em 0,02%, a menor taxa para o mês desde 2006, o preço dos alimentos avançou 0,47%. Em 12 meses, o custo dos produtos alimentícios 
chega a 7,58%, bem acima do 1,92% do índice geral. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WHATSAPP DIZ QUE BUSCA RETOMAR SISTEMA DE PAGAMENTOS, APÓS REUNIÃO NO BC
Depois de se reunir com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, na quarta-feira, o WhatsApp disse, em nota, que busca 
retomar com o seu sistema de pagamentos “o breve possível”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA 2,4 MIL NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS; MORTES CHEGAM A 9,4 MIL
Dados da secretaria estadual de Saúde mostram que nas últimas 24 horas o Rio con�rmou 2.404 novos casos por Covid-19 e 155 vítimas fatais. 
Desde o início da pandemia, o estado acumula 105,9 mil casos e 9.450 mortes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVA DECISÃO: JUSTIÇA DETERMINA QUE CAXIAS VOLTE AO ISOLAMENTO SOCIAL E FECHE O COMÉRCIO
A Justiça determinou a suspensão da �exibilização do isolamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com isso, o comércio na cidade 
deverá ser fechado. Porém, o prefeito Washington Reis (MDB) a�rmou, em entrevista ao "RJ1", da TV Globo, que não vai cumprir a decisão e que 
vai recorrer, apesar de haver a previsão de multa de R$ 30 mil, por dia, valor que deverá ser pago com recursos próprios. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

COMPRAS PELA INTERNET
Pesquisa do Instituto Fecomércio (IFec RJ) mostra que 11,3% dos consumidores do estado do Rio passaram a fazer compras online por causa do 
isolamento social. Entre os cidadãos �uminenses que compraram pela internet a partir da quarentena, 45,5% enfrentaram algum tipo de 
problema. Os principais foram: pagar pelo frete normal e a mercadoria chegar fora do prazo (17,1%); pagar pelo frete expresso e o produto 
chegar fora do prazo (9%); não precisou pagar pelo frete e a mercadoria chegou fora do prazo (4,6%), produto entregue com defeito (1,7%) e 
outros problemas (13%), dentre os quais a mercadoria não ter chegado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS DO RIO TÊM 95% DAS LOJAS FUNCIONANDO, DUAS SEMANAS APÓS REABRIREM, DIZ ABRASCE
Na reabertura dos shoppings da cidade do Rio de Janeiro, em 11 de junho, cerca de 80% das lojas operavam. Mas, passadas duas semanas — e 
realizadas as limpezas dos ambientes, assim como as adequações de horários dos funcionários —, o índice já aumentou para 95%. Os dados são 
da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMEÇA CADASTRAMENTO PARA TESTAGEM EM MASSA PARA O CORONAVÍRUS DOS COMERCIÁRIOS EM CAMPOS
Em mais uma etapa da estratégia de testagem em massa empreendida pela prefeitura de Campos, começa nesta tarde de quinta o 
cadastramento dos comerciários para realização de testes rápidos do coronavírus. As amostras serão colhidas a partir de sexta. Nos últimos dias, 
Campos iniciou a coleta de material para exames de caminhoneiros, motoristas de ônibus e vans, motoboys, taxistas, e das forças de segurança. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

DURANTE A PANDEMIA, PREFEITURA DO RIO NOTIFICOU 118 ESTABELECIMENTOS POR DENÚNCIAS DE PREÇOS ABUSIVOS
A Prefeitura do Rio, por meio do Procon Carioca, iniciou em março, no período em que foi decretado o isolamento social, uma �scalização em 
estabelecimentos comerciais por suspeita de preços abusivos. Até esta quarta-feira, os �scais estiveram em 118 locais e noti�caram 107. De 
acordo com a prefeitura, a maioria das denúncias é referente ao aumento de preço em alimentos básicos, como arroz, feijão e leite, além de álcool 
em gel e máscaras. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

VOLTA REDONDA SUSPENDE ATIVIDADES ECONÔMICAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 29
A partir da próxima segunda-feira, dia 29, o comércio e ainda outras atividades econômicas estarão fechados por um período de sete dias, em 
Volta Redonda. Ficam abertos apenas os serviços considerados essenciais, como supermercados e drogarias. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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