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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 LIBERA SAQUE DE R$ 1.045 DO FGTS POR TRABALHADOR A PARTIR DE 15 DE JUNHO
O governo federal con�rmou no Diário O�cial da União (DOU) uma nova fase de liberação de recursos do FGTS. Medida Provisória publicada na 
noite desta terça-feira (7) vai permitir saques de R$ 1.045 por trabalhador. A medida faz parte das ações adotadas para atenuar os efeitos 
econômicos do novo coronavírus no país. Os valores poderão ser retirados a partir de 15 de junho e �carão disponíveis até 31 de dezembro. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

CRÉDITO EMERGENCIAL, CORTE DE JORNADA E SALÁRIO, VEJA MEDIDAS ANUNCIADAS PARA MICROEMPRESAS
O Senado aprovou na noite de terça-feira (7) um projeto que assegura crédito emergencial a micro e pequenos empresários. O Programa 
Emergencial de Suporte a Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) vale para companhias com faturamento de até R$ 4,8 milhões (em 2019). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DATAFOLHA: 69% DOS BRASILEIROS ACREDITAM QUE TERÃO RENDA REDUZIDA COM A PANDEMIA
Uma pesquisa divulgada, nesta quarta-feira (8), pelo instituto Datafolha mostra que 69% dos brasileiros acreditam que terão a renda reduzida 
nos próximos meses em razão da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que levou a uma paralisação das atividades econômicas. Por 
outro lado, 30% dos entrevistados acreditam que isso não causará prejuízos nos rendimentos. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

WITZEL PREPARA OFÍCIO A PREFEITOS PEDINDO QUE ENDUREÇAM MEDIDAS CONTRA O CORONAVÍRUS
O governador Wilson Witzel pretende encaminhar aos prefeitos das cidades no estado mais afetadas pelo coronavírus um ofício indicando a 
necessidade de medidas mais enérgicas contra a proliferação da doença. É que Witzel anda preocupado com o feriado da Semana Santa, que 
começa amanhã, e teme o aumento da movimentação em cidades da Baixada Fluminense – em especial Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

NOVO PLANO FAZ MAIS CONCESSÕES A ESTADOS E MUNICÍPIOS
Um novo relatório ao chamado Plano Mansueto prevê uma série de benefícios a estados e municípios ao longo de 2020. Por conta do estado de 
calamidade pública decretado pelo governo e aprovado pelo Congresso Nacional, o texto não prevê que os bene�ciados tenham que adotar 
medidas de ajuste �scal estabelecidas na versão original da proposta, elaborada pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA DECRETA CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RIO EM FUNÇÃO DO CORONAVÍRUS
O prefeito Marcelo Crivella editou decreto na noite de ontem (8) para estabelecer estado de calamidade pública no município do Rio em 
decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. O texto determina que, "em razão da grave crise de saúde", o município �ca impedido de 
cumprir "obrigações �nanceiras, orçamentárias e �scais, diante da necessidade de adoção de medidas de enfrentamento da emergência em 
saúde pública, de importância internacional". O decreto de número 47.355 foi publicado em edição extra do Diário O�cial. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

WITZEL ESTENDE QUARENTENA ATÉ O FIM DO MÊS, MAS AFROUXA REGRAS EM 30 CIDADES; CONFIRA AS MUDANÇAS
O governador Wilson Witzel prorrogou até o próximo dia 30 a quarentena, que mantém parte do comércio e escolas fechadas e impede passeios 
em praias e parques. No entanto, o estado afrouxou as restrições em 30 cidades do interior, onde não foram registrados casos de Covid-19. De 
acordo com o novo decreto, está permitida apenas a circulação interna nesses lugares, �cando proibido o �uxo entre municípios. O comércio 
poderá abrir normalmente, mas as aulas continuam suspensas. O estado do Rio já tem 1.688 casos con�rmados da doença, com 89 mortes. Em 
apenas um dia, foram registrados 18 novos óbitos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA ADIA VOTAÇÃO DE PLANO PARA SOCORRER ESTADOS E MUNICÍPIOS
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu deixar para a manhã desta quinta-feira (9) a votação do pacote 
emergencial de ajuda a estados e municípios, uma adaptação do chamado Plano Mansueto. Maia chegou a prever que o texto poderia ser 
aprovado ainda nesta quarta, mas não houve consenso entre líderes partidários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

60% DOS MORADORES DAS FAVELAS NÃO TÊM RENDA PARA MAIS UMA SEMANA
A paralisação das atividades das grandes metrópoles em meio ao avanço do novo coronavírus no Brasil está pressionando cada dia mais a 
capacidade de subsistência dos moradores das favelas. Nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (8), pelo Instituto Locomotiva e o Data 
Favela, mostra que quase 60% dos moradores dessas regiões não têm renda para se manter por mais uma semana de quarentena. Sem auxílio 
do governo e sem o retorno ao trabalho, a falta de alimento também é permanente. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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'E AGORA, BRASIL?': NOVOS HÁBITOS VÃO TRANSFORMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
A crise do coronavírus atingiu o comércio varejista, que esboçava uma ainda tímida recuperação. A imagem de lojas fechadas e ruas vazias é a 
grande marca da pandemia e o indicativo de um longo período de di�culdades, mesmo depois do �m da restrição sanitária. As empresas estão 
sem funcionar, com custos �xos que não recuaram proporcionalmente ao tombo no faturamento, e precisarão de prazo e apoio para se 
recuperarem. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO E SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS PODEM TER FORNECIMENTO DE ENERGIA CORTADO APÓS DECISÃO DA JUSTIÇA
Estabelecimentos comerciais de setores não considerados serviços essenciais podem ter o fornecimento de energia cortado pela Light caso haja 
inadimplência durante a pandemia de coronavírus. Tal ação não era permitida devido a Lei Estadual 8.769/2020, no entanto, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu na noite desta terça-feira (7) a liminar da Ação Civil Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) que proibia a interrupção do serviço. Comércios de setores essenciais e clientes residenciais não podem ter o fornecimento 
interrompido mesmo por falta de pagamento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS SE UNEM PARA EVITAR DEMISSÕES DE FUNCIONÁRIOS DURANTE A PANDEMIA
Empresas de diversos setores estão aderindo ao movimento "Não Demita", criado para evitar a demissão de funcionários durante a pandemia do 
novo coronavírus no país. O manifesto reúne empresários que se comprometem a não dispensar trabalhadores, pelo menos, até o �nal de maio. 
Em cinco dias, a iniciativa já reúne 2.600 empresas. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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