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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

VEJA QUEM VAI RECEBER NOVAS PARCELAS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NESTA SEMANA
Na quarta-feira (dia 9), aqueles que nasceram em abril — e fazem jus ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 (mães chefes 
de família) — vão receber em suas contas poupanças sociais digitais o depósito de mais uma parcela do benefício. Esses cidadãos se inscreveram 
pelo aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial ou pelo site caixa.gov.br, de 2 de abril a 2 de julho.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: DECISÃO DO GOVERNO DE NÃO PAGAR PRORROGAÇÃO A TODOS PODE GERAR ONDA DE JUDICIALIZAÇÃO
A Medida Provisória 1.000/20, que autoriza a prorrogação do pagamento de mais quatro parcelas a bene�ciários do auxílio emergencial, poderá 
ser alvo de uma enxurrada de ações judiciais. Segundo advogados, o texto da MP viola o princípio constitucional da isonomia na medida em que 
prorroga o pagamento do auxílio mas não garante que todos os bene�ciários receberão o mesmo número de parcelas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PANDEMIA PÕE À PROVA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) está entre as leis que, como se costuma dizer, pegaram no Brasil. Três décadas depois da promulgação, 
em 11 de setembro de 1990, a legislação continua na boca dos consumidores, que podem não saber citar nenhum artigo, mas não têm dúvidas 
do direito à informação, a produtos seguros e à denúncia de práticas abusivas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CORONAVÍRUS: RIO TEM AGLOMERAÇÃO EM PRAIAS – E ISSO NÃO SURPREENDE NINGUÉM
Não dá para dizer que foi uma surpresa. A julgar pelo que se viu em �ns de semana de temperaturas mais amenas, era de se esperar que as praias 
lotassem no primeiro feriadão ensolarado pós-�exibilização. O prefeito chegou a cantar esta pedra em suas recentes entrevistas coletivas, 
quando pediu aos cariocas que não �zessem exatamente o que �zeram no �m de semana prolongado: se aglomerassem nas areias, ignorando 
o decreto municipal que proíbe o banho de sol. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

GOVERNADOR DO RIO PRORROGA MEDIDAS RESTRITIVAS ATÉ 20 DE SETEMBRO
O governador do Rio em exercício, Cláudio Castro, prorrogou, até o 20 de setembro, medidas restritivas para evitar o contágio do novo coronavírus 
no estado.
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
  
RJ FECHA FERIADÃO COM 16.593 MORTES POR CORONAVÍRUS E MAIS DE 233 MIL INFECTADOS
Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgados nesta segunda-feira (07/09) mostram que o estado do Rio de Janeiro contabiliza 16.593 
mortes por Coronavírus. o número de infectados pela doença já chega a 233.052. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA LANÇA CANDIDATURA À REELEIÇÃO PARA PREFEITO DO RIO
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), lançou nesta segunda-feira sua candidatura à reeleição, com apoio de sete partidos, em um 
centro de convenções em Del Castilho, na Zona Norte. Em pronunciamento, Crivella se comparou ao presidente Jair Bolsonaro, classi�cou como 
"reunião espetacular" a participação de Rogéria Bolsonaro e outros membros da família presidencial no seu partido e fez críticas à cobertura da 
imprensa. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO RIO RECORRE A RODRIGO MAIA PARA ACELERAR VOTAÇÃO DE NOVA RECUPERAÇÃO FISCAL
O governo �uminense está se mobilizando em Brasília na busca da ampliação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para 10 anos. Pela lei, o 
RRF tem duração total de seis anos (três anos, prorrogáveis por igual período), e a mudança no prazo é proposta no PLP 101/20, que tramita na 
Câmara. Além do secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, ter se reunido há algumas semanas com o presidente da Casa legislativa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), para pedir prioridade a essa proposta, o governador interino, Cláudio Castro, fez o mesmo apelo na última quinta-feira. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

IMPEACHMENT DE WITZEL ENTRA NA RETA FINAL NA ALERJ
Depois de ter seu afastamento con�rmado pela corte especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na última quarta-feira (02), por 14 votos a 1, 
o governador Wilson Witzel vê seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) entrar em sua reta �nal. Com a entrega da 
sua defesa à comissão especial que analisa a denúncia, na última quarta-feira, o prazo de cinco sessões para que o grupo aprove um relatório já 
começou a ser contado e termina na terça-feira (15). A votação no plenário da Alerj deve acontecer nos dois dias seguintes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

VIGILÂNCIA SANITÁRIA INTERDITA ESTABELECIMENTOS DAS ZONAS NORTE E OESTE POR AGLOMERAÇÃO E MÚSICA AO VIVO
A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, interditou uma casa de show na Zona Norte e um restaurante na Zona 
Oeste da cidade por aglomeração e música ao vivo na noite do último domingo. Em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública 
(Seop), os �scais fecharam e multaram por reincidência a casa de show localizada na Rua Alfeu Faria Castro, 6, em Madureira. O estabelecimento 
já havia sido noti�cado pelos mesmos motivos na última sexta-feira. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

NA RUA DO OUVIDOR, UMA TROCA SIMBÓLICA NO VAREJO LIVREIRO: SAI SARAIVA, ENTRA LEITURA
No mês que vem, ocorrerá no Centro do Rio uma troca de inquilinos simbólica do varejo livreiro no Brasil. A rede Leitura abrirá as portas no 
número 98 da Rua do Ouvidor, por 23 anos ocupado por uma megastore da Saraiva. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
FERIADÃO MARCA O MAIOR PÚBLICO EM PONTOS TURÍSTICOS DO RIO DURANTE A PANDEMIA
No primeiro feriadão desde a liberação dos principais pontos turísticos da cidade, autorizada dia 15 de agosto, cariocas e turistas brasileiros 
encheram lugares como Pão de Açucar, Cristo e Parque Lage. Nesses locais, houve a maior visitação no período da pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
 
PANDEMIA DA COVID-19 LEVA PARA AS RUAS DO RIO AMBULANTES DE PRIMEIRA VIAGEM
Gastando a sola dos sapatos em busca da clientela no Catete e do Largo do Machado, Rose Gaspar carrega nas mãos e numa bolsa a tiracolo as 
lingeries que antes estavam na vitrine da sua loja, fechada no começo da pandemia. Em Copacabana, uma receita de bala baiana virou a tábua 
de salvação para Adriana dos Santos, depois que perdeu o emprego numa padaria. Ela agora percorre o bairro anunciando o doce que “quebra na 
boca”, às vezes na mesma esquina onde a modelo e atriz Ester Madeira instalou uma banca para vender máscaras, já que os trabalhos nas 
passarelas e de �guração na TV desapareceram. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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