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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: PAGAMENTO DA 3ª PARCELA COMEÇOU ONTEM. VEJA CALENDÁRIO
A Caixa Econômica começou a pagar neste sábado, dia 27, a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. O dinheiro será depositado na 
poupança digital Caixa Tem para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Neste primeiro momento, a quantia não pode ser sacada ou transferida. O 
auxílio pode ser movimentado digitalmente, como no pagamento de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito virtual. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

AÇÕES NA JUSTIÇA PEDEM ANTECIPAÇÃO DO SAQUE E RETIRADA INTEGRAL DO FGTS
As medidas econômicas tomadas pelo governo federal para tentar conter o impacto da pandemia do coronavírus na vida do brasileiro não vêm 
sendo su�ciente para muitas famílias. Trabalhadores estão ingressando com ações na justiça para pedir a antecipação do saque do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço). Ou, até mesmo, a retirada total do saldo do Fundo por causa das di�culdades �nanceiras. 
(Fonte: R7). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BRASIL TEM 1.315.941 CASOS E 57.103 MORTES DE COVID-19, APONTA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DA IMPRENSA EM BOLETIM DAS 20H
O Brasil tem 1.315.941 casos e 57.103 mortes con�rmadas por Covid-19, a�rma o boletim das 20h do consórcio de veículos de imprensa formado 
por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo neste sábado. Os números são consolidados a partir das secretarias estaduais 
de Saúde. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PARA 76% DOS BRASILEIROS, ESCOLAS DEVEM CONTINUAR FECHADAS POR CAUSA DA PANDEMIA, DIZ DATAFOLHA
Uma pesquisa Datafolha aponta que 76% dos brasileiros acreditam que as escolas deveriam continuar fechadas nos próximos dois meses por 
causa da pandemia do coronavírus. Os resultados apontam que não há diferença signi�cativa na opinião entre as faixas de renda familiar. Entre 
as pessoas que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, 77% defendem que as escolas continuem fechadas. Já entre os que ganham mais 
de 10 salários mínimos o percentual é de 73%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA TENTA CONSTRUIR ACORDO PARA ADIAR ELEIÇÕES MUNICIPAIS
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tenta construir um acordo para votar já na próxima semana a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que adia a data das eleições municipais deste ano para novembro. Maia se reuniu com líderes partidários na manhã deste 
sábado na residência o�cial da Câmara. O acordo para adiar as eleições prevê a extensão da recomposição do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), que acaba em junho. A ideia é prorrogar a recomposição até o �nal do ano para que os municípios não percam em 
arrecadação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM PANDEMIA, DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA DEVE CRESCER O TRIPLO DO ESPERADO ESTE ANO
A crise do coronavírus deve fazer o dé�cit na Previdência crescer o triplo do inicialmente previsto pelo governo e anular os efeitos esperados pela 
reforma do sistema de aposentadorias nas contas deste ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA SAÚDE ANUNCIA ACORDO PARA PRODUÇÃO DE VACINA CONTRA A COVID-19
O governo federal anunciou, neste sábado, acordo de cooperação para desenvolvimento e acesso do Brasil à vacina para covid-19. O acordo, 
fechado com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, prevê a compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia. "Se demonstrada 
e�cácia, serão 100 milhões de doses à disposição da população brasileira", a�rma o Ministério da Saúde em comunicado sobre a parceria. A pasta 
concedeu entrevista coletiva à imprensa neste sábado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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RIO DE JANEIRO ANTECIPA REABERTURA DO COMÉRCIO DE RUA E SALÕES DE BELEZA
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou em coletiva e pelas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (26), que a reabertura do 
comércio de rua e salões de beleza da capital �uminense foi antecipada para este sábado (27). Anteriormente, o governo municipal planejava a 
retomada dessas atividades apenas para o dia 2 de julho. 
(Fonte: SBT). CONFIRA AQUI!

PREFEITO MARCELO CRIVELLA ANUNCIOU A REABERTURA DO COMÉRCIO
Pegando a ponte aérea do mundo para o Rio de Janeiro, a jornalista Flávia Oliveira comenta a declaração do prefeito Marcelo Crivella, que 
anunciou a reabertura do comércio de rua e de salões de beleza partir de amanhã. E outra coisa chamou atenção. 
(Fonte: Globonews). CONFIRA AQUI!

COM COMÉRCIO ABERTO, ISOLAMENTO SOCIAL CAI NO RIO E CHEGA A 39% NESTE SÁBADO
O índice de isolamento social da cidade do Rio chegou a 39%, na tarde deste sábado, e vem caindo a cada fase de reabertura gradual estipulada 
pela Prefeitura do Rio. Neste sábado, com os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, muitas pessoas foram para as ruas. No último 
sábado, a taxa de isolamento social estava em 53% e no dia 13 de julho, estava em 71%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DE LOJAS NO RIO LEVA CARIOCAS ÀS RUAS, MAS MOVIMENTO É ABAIXO DO ESPERADO POR COMERCIANTES
No primeiro dia da terceira fase da retomada do comércio na cidade do Rio, a maioria dos estabelecimentos do Centro, da Zona Norte e da Zona 
Sul do Rio que abriram as portas neste sábado, com o aval da prefeitura, permaneceu sem aglomerações no interior das lojas, mas as ruas 
estavam agitadas, tanto na Saara quanto em Copacabana. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NÚMERO DE VOOS DOMÉSTICOS NO GALEÃO DEVE CRESCER AO MENOS 167% EM JULHO
O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vai receber novos voos domésticos da Gol a partir de julho. A companhia vai aumentar em 167% o 
número de voos no aeroporto e vai passar a operar 18 destinos ao invés dos 12 atuais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

OTÁVIO LEITE, SECRETÁRIO DE TURISMO, DEIXA O GOVERNO WITZEL
O secretário estadual de Turismo do Rio, Otavio Leite, anunciou neste sábado que deixará o cargo. A informação foi antecipada pelo colunista 
Ancelmo Gois. Em nota divulgada pela assessoria da pasta, o agora ex-secretário a�rma que sai do governo "por iniciativa própria" para "um 
projeto acadêmico". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES DO RIO PODERÃO OCUPAR ESTACIONAMENTOS E TERÃO MAIS ESPAÇOS NAS CALÇADAS
Foi publicado nesta madrugada o decreto sobre o retorno das atividades de bares e restaurantes do Rio, marcado para a próxima quinta-feira. 
Eles terão mais espaço nas calçadas, podendo ocupar, inclusive, a área em frente a lojas vizinhas que estejam fechadas. E mais: terão permissão 
para colocar mesas e cadeiras nos espaços para estacionamento para carros em frente aos estabelecimentos. "A ocupação ordenada de calçadas 
e vagas ociosas é fundamental para a viabilidade das empresas face às restrições de aglomeração", diz o presidente do SindRio, Fernando Blower. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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