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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

BNDES QUER DIVIDIR COM OUTROS BANCOS RISCO DE SOCORRO A GRANDES EMPRESAS
Incumbido da tarefa de socorrer empresas em di�culdades com a crise do coronavírus, o BNDES concluiu que não fará isso sozinho. O banco de 
fomento decidiu dividir o risco das operações com outras instituições, credores e acionistas da companhia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA AMPLIAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A MANICURES, TAXISTAS, MOTORISTAS DE APLICATIVO; VEJA LISTA
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (17), o texto-base da proposta que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 para várias 
categorias pro�ssionais e abre novas opções para trabalhadores informais. O texto inclui o pagamento para mães adolescentes (antes, era preciso 
ter ao menos 18 anos) e inclui os pais solteiros, que, assim como as mães que são chefes de família, receberão R$ 1.200. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO DECIDE VOTAR REGIME DE URGÊNCIA PARA PROJETO QUE CAUSA URTICÁRIA EM EMPRESÁRIOS
Um acordo de lideranças no Congresso decidiu que será votado o regime de urgência de um projeto de cunho fortemente intervencionista que 
causa arrepios nas grandes empresas brasileiras: é o projeto de lei complementar do deputado Wellington Roberto (PL-AL) que institui o 
empréstimo compulsório de empresas para o governo para atender às despesas urgentes relacionadas ao coronavírus. 
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

MAIA DIZ QUE GOVERNO PRODUZ 'FAKE NEWS' PARA DESQUALIFICAR PROPOSTA DE SOCORRO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acusou nesta quinta-feira (16) o governo de produzir "fake news" para tentar 
desquali�car o projeto de socorro aos estados e municípios. Aguardado com ansiedade por governadores e prefeitos, o plano enfrenta 
di�culdades para sair do papel pela falta de apoio da equipe econômica e por uma batalha por protagonismo entre Câmara e Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIS DE 60 MUNICÍPIOS DO RIO ENTRAM EM CALAMIDADE PÚBLICA POR CORONAVÍRUS
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) autorizou, na tarde desta quinta-feira (16), que 66 municípios, incluindo a capital �uminense, entrem em 
situação de calamidade pública. Num contexto de pandemia do novo coronavírus, isso permite que as cidades agilizem procedimentos de 
combate à doença sem depender da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ANTES MESMO DA PANDEMIA, PREFEITURA DO RIO ACUMULAVA ROMBO DE QUASE R$ 4 BILHÕES NAS CONTAS
Em meio à pandemia da Covid-19, um documento o�cial divulgado nesta quarta-feira (15) mostra que a prefeitura do Rio acumulava um rombo 
de quase R$ 4 bilhões em suas contas antes mesmo da crise provocada pelo novo coronavírus. Trata-se do maior dé�cit já registrado pelo Tesouro 
municipal. A informação consta de um relatório de prestação de contas da Controladoria Geral do Município sobre as contas da prefeitura de 
2019. Nele, o município também admite, pela primeira vez em um documento o�cial, que estourou o teto de 54% de gastos públicos com 
pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SAIBA O QUE PENSA NELSON TEICH, NOVO MINISTRO DA SAÚDE, SOBRE ISOLAMENTO E TESTAGEM EM MASSA
Após a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, na tarde desta quinta-feira (16), o oncologista Nelson Teich vai assumir a 
pasta. Teich, que desembarcou em Brasília na manhã desta quinta e seguiu diretamente para o encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto, 
recebeu o apoio do presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Lincoln Lopes Ferreira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DEVE RECORRER DE DECISÃO QUE DERRUBOU EXIGÊNCIA DE CPF REGULAR PARA RECEBER AUXÍLIO EMERGENCIAL
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a�rmou nesta quinta-feira (16) que solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU) que recorra contra a 
decisão que determinou a suspensão da exigência de CPF regular para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ELEITO PRESIDENTE DO TSE, BARROSO É CONTRA ADIAR ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA 2022
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito nesta quinta-feira (16) o próximo presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Ele assumirá o cargo no �m de maio, em substituição à ministra Rosa Weber. A eleição foi realizada por meio de videoconferência, 
com o uso de uma urna itinerante. O resultado já era conhecido de antemão, porque a escolha do comando da corte eleitoral respeita uma 
espécie de rodízio dos ministros por critério de antiguidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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JAQUELINE LIPPI: FECOMÉRCIO RJ E SEC FECHAM CONVENÇÃO COLETIVA PARA ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID
O momento é de urgência para preservar vida, economia e emprego. Com esse norte que a Fecomércio RJ e o Sindicato dos Empregados no 
Comércio no Município do Rio de Janeiro �rmaram Convenção Coletiva de Trabalho para utilização das ferramentas de sobrevivência oferecidas 
pela Medida Provisória 936/2020. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO JÁ FECHOU 2.600 ESTABELECIMENTOS APÓS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTER A COVID-19
Para tentar conter as aglomerações, a prefeitura do Rio já fechou mais de 2.600 estabelecimentos comerciais por descumprirem os decretos de 
isolamento social. Em uma ação, nesta quinta-feira (16), os agentes fecharam três lojas em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. A �scalização 
constatou 141 estabelecimentos fechados, cumprindo as determinações. Não há multas para quem descumprir o decreto, mas o prefeito Marcelo 
Crivella estuda a possibilidade de implantar. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DONO DA FLORES ONLINE CRIA NEGÓCIO DE OLHO NO PEQUENO LOJISTA DO INTERIOR
O Grupo Flora, com centenas de �oriculturas cadastradas em sua plataforma para a venda de �ores pela internet por todo o país, busca atingir 
um novo público. A companhia, que controla as empresas Flores Online, Isabela Flores e Uni�ores, lançou o Gingo, uma plataforma que permite 
que pequenos empreendedores e lojistas afetados pela crise do coronavírus continuem vendendo por delivery. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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