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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

NOVO GRUPO DE TRABALHADORES RECEBE CRÉDITO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NESTA QUARTA-FEIRA; AGORA SÃO OS NASCIDOS EM 
ABRIL
Mais um grupo de trabalhadores recebe, nesta quarta-feira (dia 9), o depósito de novas parcelas do auxílio emergencial. São trabalhadores 
nascidos em abril — informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEIs), desempregados sem seguro-desemprego e inscritos no 
Cadastro Único, do Ministério da Cidadania, sem direito a Bolsa Família — que terão o dinheiro creditado em contas poupanças sociais digitais.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: NAS MINHAS REDES, 82% QUEREM BENEFÍCIO DE R$600, DIZ RODRIGO MAIA
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta quarta-feira que fez uma pesquisa em suas redes sociais em que 82% das 
pessoas responderam que queriam a permanência do valor de R$ 600 no auxílio emergencial. O deputado foi entrevistado na CNN Brasil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

BANCOS E COMÉRCIO DO ESTADO DO RIO TERÃO QUE MEDIR TEMPERATURA DOS CLIENTES
Foi aprovado nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o projeto de lei que torna obrigatório o uso de 
termômetros digitais para medir a temperatura dos clientes em estabelecimentos comerciais e bancários autorizados a funcionar durante a 
pandemia. O texto também obriga que essas empresas forneçam álcool gel e máscaras aos funcionários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE TRAZ MANUAL COM RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS NO RETORNO ÀS AULAS
As voltas às aulas já têm data para acontecer. Estão programadas para próxima segunda-feira. Na rede particular, os alunos do ensino 
fundamental, do ensino médio e da educação de jovens e adultos (EJA) do Estado do Rio de Janeiro terão que tomar medidas adicionais de 
prevenção e controle para evitar o contágio pelo covid-19 no meio escolar. Todas essas recomendações estão no Manual elaborado pela 
Superintendência da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde (SES). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

QUEDA DO PIB NESTE ANO SERÁ AINDA MENOR DO QUE A ESPERADA, DIZ GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou nesta quarta-feira que a queda da economia brasileira neste ano será ainda menor do que as 
previsões atuais de analistas. Ele disse que a atividade econômica está se recuperando mais rapidamente do que ele mesmo esperava. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FALTA DE COORDENAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS FEZ AUMENTAR CASOS DE COVID-19 NO BRASIL
A falta de coordenação entre os municípios para relaxar as medidas de distanciamento pode ter desempenhado um papel importante na 
disseminação do novo coronavírus no Brasil. A conclusão é de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e teve como base em um 
levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

‘PESSOAS ESTÃO SE ALIMENTANDO MELHOR’, DIZ MOURÃO SOBRE ALTA DE ALIMENTOS BÁSICOS
O vice-presidente Hamilton Mourão a�rmou, nesta quarta-feira, que o incremento no preço de alimentos básicos é causado pelo aumento do 
consumo interno, ocasionado pelo auxílio �nanceiro do governo às famílias. Segundo Mourão, as pessoas estão "se alimentando melhor". 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONDOMÍNIO DE CRIVELLA E PREFEITURA SÃO ALVOS DE OPERAÇÃO CONTRA SUPOSTO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil, por intermédio da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro 
(Ciaf/PCERJ), realizam uma operação, na manhã desta quinta-feira, para cumprir 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela expedidos 
pela desembargadora Rosa Maria Helena Guita, relatora do caso no Tribunal de Justiça. Entre os alvos dos mandados, estão o prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos), o ex-senador Eduardo Lopes e Mauro Macedo, ex-tesoureiro da campanha de Crivella ao Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SUPERMERCADOS E EMPRESAS SÃO NOTIFICADOS POR MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PELA ALTA NOS ALIMENTOS
Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedir lucro "próximo de zero" aos donos de supermercados, a Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, noti�cou nesta quarta-feira, empresas e associações cooperativas ligadas à produção, distribuição e 
venda de alimentos da cesta básica para questionar a alta nos preços dos produtos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MERCADOS DO RIO JÁ LIMITAM COMPRAS DE ARROZ, LEITE E ÓLEO DE SOJA DEVIDO AO RISCO DE DESABASTECIMENTO
Nos últimos 12 meses, a cesta básica do brasileiro �cou 20% mais cara. Apesar de o aumento da cotação do arroz ser comum no segundo 
semestre do ano, em 2020 a elevação foi ainda mais signi�cativa: a ProconsBrasil já registrou um reajuste de até 320% no preço do produto, com 
um saco de 5kg chegando a custar R$ 40 para o consumidor — o que gerou até memes nas redes sociais. Na última semana, a questão foi levada 
ao governo federal pela entidade de defesa do consumidor e pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que inclusive alertou sobre a 
possibilidade de desabastecimento nas gôndolas, se as condições persistirem. Em alguns estabelecimentos comerciais do Rio de Janeiro, limites 
para as compras por cliente já começaram a ser impostos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO ARROZ ATÉ O FINAL DO ANO
A Câmara de Comércio Exterior (Camex), vinculada ao Ministério da Economia, decidiu nesta quarta-feira (9) zerar a alíquota do imposto de 
importação para o arroz em casca e bene�ciado. A isenção tarifária valerá até 31 de dezembro deste ano. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

‘NÃO VAMOS SER VILÕES DE UMA COISA PELA QUAL NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS’, DIZ REPRESENTANTE DO SETOR DE 
SUPERMERCADOS
O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, disse nesta quarta-feira que os empresários não serão 
"vilões" de algo pelo qual não são "responsáveis". A declaração foi dada após reunião com presidente Jair Bolsonaro, que vem fazendo apelos aos 
supermercados pedindo a redução da margem de lucro em produtos da cesta básica.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEM TRABALHO NO RIO, PROFISSIONAIS DO CARNAVAL VÃO PARA SÃO PAULO
A inde�nição e até mesmo a possibilidade de não haver des�le de carnaval em 2021 pode fazer de São Paulo o principal destino para quem vive 
da folia no Rio. Diferentemente daqui, a capital paulista garante que a festa vai, sim, acontecer, provavelmente em maio ou julho do ano que 
vem. Só falta decidir a data. No �m deste mês, uma plenária da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio pretende bater o martelo 
sobre a realização ou não da festa na Sapucaí em 2021. Até lá, nada é garantido. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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