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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

CAIXA PAGA ESTA SEMANA AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA MAIS 9,4 MILHÕES DE PESSOAS; VEJA CALENDÁRIO
O governo começou a pagar a partir desta terça-feira (14) uma nova rodada de pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600. Segundo a Caixa 
Econômica Federal, serão pagos até sexta-feira (17) cerca de R$ 4,7 bilhões para 9,4 milhões de bene�ciários. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

ECONOMISTA CITADO POR GUEDES CONTESTA CÁLCULO DA CÂMARA EM AJUDA FISCAL
O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados que prevê uma compensação às perdas na arrecadação de ICMS nos Estados e ISS nas 
prefeituras pode deixar uma conta maior do que os R$ 89,6 bilhões estimados pela Casa. Em cálculo preliminar, o economista Marcos Mendes, 
pesquisador associado do Insper especialista em contas públicas, avalia que o rombo pode ir de R$ 96 bilhões a mais de R$ 120 bilhões, a 
depender da intensidade do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CONFIRA AS CONTAS QUE TIVERAM PRAZOS ADIADOS
Milhões de brasileiros passaram a ganhar menos ou perderam a fonte de renda por conta da pandemia do coronavírus em todo o país. Muitos 
são obrigados a escolher quais boletos vão pagar no �m do mês. Para reduzir o prejuízo, o governo federal e os estados adiaram e suspenderam 
diversos pagamentos nesse período de crise e de combate à Covid-19. Entre as decisões está a que prorrogou o prazo de entrega do IR de 30 de 
abril para 30 de junho. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO JÁ ADMITE AUMENTAR REPASSES A ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA DESTRAVAR PROJETO DE SOCORRO
O governo já admite ampliar o volume de repasses a estados e municípios para resolver o impasse sobre o plano de socorro aos governos locais. 
A possibilidade foi levantada nesta terça-feira (14) pelo chefe da Assessoria Especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, ao anunciar o 
projeto do governo para auxiliar entes da federação durante a crise do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AO DEFENDER CONGELAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR, SECRETÁRIO DE GUEDES DIZ QUE RENDA DE INFORMAIS CAIU ATÉ 80%
A crise do coronavírus fez a renda nas famílias mantidas por trabalhadores informais cair até 80%. O dado foi revelado nesta terça-feira (14) pelo 
secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, que usou o número para defender que funcionários públicos também deem sua parcela de 
contribuição, o que considera uma "questão moral". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WILSON WITZEL TESTA POSITIVO PARA CORONAVÍRUS
O governador do Rio, Wilson Witzel, testou positivo para coronavírus. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira (14), o 
governador a�rma que desde sexta-feira não se sente bem, apresentando febre, dor de garganta e perda de olfato. E que, por isso, decidiu fazer 
o teste. O resultado saiu na tarde de ontem. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

UM MILHÃO JÁ TEVE CONTRATO SUSPENSO OU SALÁRIO CORTADO, DIZ GOVERNO
O governo já registrou mais de um milhão de acordos entre empresas e empregados para reduzir jornada e salário ou suspender contratos 
durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Esses trabalhadores receberão um benefício emergencial equivalente a uma parte 
do seguro-desemprego a que teriam direito caso fossem demitidos, um auxílio do governo para amortecer a perda na renda da família. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

FMI: PIB DO BRASIL ENCOLHERÁ 5,3% E DESEMPREGO CHEGARÁ A 14,7% NESTE ANO
O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia brasileira encolherá 5,3% em 2020. Em janeiro, a previsão era de crescimento de 
2,2%. O número faz parte do relatório 'Panorama Econômico Mundial', lançado nesta terça-feira (14). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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RIO AMPLIA MEDIDAS CONTRA CORONAVÍRUS PARA MERCADOS, SUPERMERCADOS E HORTIFRUTIS
A Prefeitura do Rio decidiu ampliar as medidas higiênico-sanitárias para mercados, supermercados e hortifrutis com o objetivo de prevenir e 
combater a disseminação do novo coronavírus. As novas regras foram publicadas no Diário O�cial de segunda-feira (13) e serão �scalizadas pela 
Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, até o �m desta semana.
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

PRESIDENTE DO TJ NEGA RECURSO DA LIGHT E MANTÉM PROIBIÇÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 90 DIAS
O presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Claudio de Mello Tavares, negou um pedido de reconsideração feito pela Light 
e manteve sua decisão sobre o impedimento total a interrupção do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento por 90 dias. A 
concessionária tentou reverter a liminar, do último dia 11, que suspendia uma decisão anterior determinando que a Light poderia interromper o 
fornecimento do comércio considerado não essencial, em caso de falta de pagamento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SETOR HOTELEIRO CARIOCA ESTIMA PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 130 MILHÕES NO MÊS DE ABRIL
O setor hoteleiro carioca estima que o prejuízo, para o mês de abril, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus será superior a R$ 130 
milhões. De acordo com o Hotéis Rio, atualmente, a hotelaria conta com menos de 5% dos quartos ocupados e 60 hotéis suspenderam 
temporariamente suas operações, o que fez com que a oferta de quartos caísse de 54 mil para cerca de 20 mil quartos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: B2W AJUDA PEQUENOS COMERCIANTES A VENDER ONLINE
O grupo de comércio eletrônico B2W, dono das marcas Lojas Americanas, Shoptime e Submarino, está ampliando o acesso à sua plataforma de 
marketplace para pequenos comerciantes. Empresários com lojas físicas que até agora não usavam a internet em suas vendas, mas que se viram 
forçados a migrar para o varejo online por causa do coronavírus, poderão usar plataforma da empresa. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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