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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 VAI ANTECIPAR PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO AUXÍLIO DE R$ 600
Diante do atraso na análise de pedidos de auxílio emergencial de R$ 600, a Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do crédito da parcela 
2 para os bene�ciários elegíveis do Cadastro Único e para os que se inscreveram no aplicativo ou no site auxilio.caixa.gov.br. O pagamento da 
segunda parcela começaria no dia 15 de maio. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CAIXA E SEBRAE ANUNCIAM R$ 7,5 BI EM CRÉDITO PARA PEQUENAS EMPRESAS
A Caixa Econômica Federal e o Sebrae anunciaram, nesta segunda-feira (20), uma parceria para facilitar o acesso a crédito para 
microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas. A parceria visa reduzir o impacto provocado pela crise do coronavírus 
sobre os pequenos negócios no Brasil. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GUEDES ADMITE AMPLIAR SOCORRO A ESTADOS SE CONGRESSO APROVAR CONGELAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta segunda-feira (20) ampliar a proposta do governo federal de socorro a estados e 
municípios, caso o Congresso aprove o congelamento de servidores públicos por dois anos. A contrapartida seria uma forma de mitigar o impacto 
�scal das medidas para combater a crise do coronavírus.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL E DEPUTADOS DO RIO PEDEM ADIAMENTO DE JULGAMENTO DE STF SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES
A exemplo do que fez a bancada de deputados do Rio, recentemente, o governador Wilson Witzel pediu que seja adiado o julgamento sobre o 
modelo de distribuição de royalties de petróleo, marcado para o próximo dia 29. A petição do Executivo foi protocolada no último dia 16. Nela, 
Witzel argumenta que as negociações entre estados produtores e não produtores foram prejudicadas por conta da pandemia do novo 
coronavírus, mesmo argumento utilizado pelos parlamentares �uminenses. Até o momento, o STF não se pronunciou. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ARTICULA COM CONGRESSO APROVAÇÃO DE GARANTIAS PARA MICROEMPRESAS ESTA SEMANA
O governo busca apoio do Congresso Nacional para aprovar, ainda nesta semana, um projeto que autoriza o Tesouro Nacional a oferecer garantia 
nas operações de crédito para as empresas enquadradas no Simples Nacional, com faturamento anual de até R$ 360 mil e que estão com as 
contas em dia. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: STJ SUSPENDE DECISÃO QUE DERRUBOU EXIGÊNCIA DE CPF VÁLIDO
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, suspendeu, nesta segunda-feira (20), a decisão que derrubou a 
exigência de CPF válido para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO DEFENDE FIM DE ISOLAMENTO SOCIAL JÁ NESTA SEMANA
O presidente Jair Bolsonaro defendeu que terminem nesta semana as medidas que restringem a circulação de pessoas para frear a propagação 
do novo coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO REVOGA MP DO CONTRATO VERDE E AMARELO E VAI EDITAR NOVO TEXTO
Edição extra do Diário O�cial da União que circulou na tarde desta segunda (20) traz a Medida Provisória 955 que revoga a MP 905 que instituiu 
o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Um pouco mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou pela sua página no Facebook que, “diante da 
iminente caducidade da MP 905”, teria optado por revogá-la, após entendimento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DE SP DIVULGA NESTA QUARTA (22) COMO OCORRERÁ RELAXAMENTO DA QUARENTENA
O governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira (20), que o plano para a “reabertura gradual dos setores produtivos” no estado de São 
Paulo será divulgado nesta quarta-feira (22). 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

TEICH ANUNCIA AMPLIAÇÃO DE TESTAGEM E FALA EM 'SAÍDA PROGRESSIVA' DE ISOLAMENTO
O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta segunda-feira (20) que o Brasil vai quase dobrar o número de testes para COVID-19, assim como 
a capacidade de processamento de exames. Teich também falou que, com a ampliação dos testes, o ministério trabalhará na elaboração de um 
"programa de saída progressiva, estruturada e planejada" das medidas de distanciamento social necessárias para conter a pandemia do novo 
coronavírus. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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ESSA CIDADE ESTÁ DIFERENTE: CONFIRA O QUE MUDOU NO RIO COM A QUARENTENA
O Rio de Janeiro nunca foi tão diferente para cariocas e �uminenses. A pandemia fechou o comércio, esvaziou os transportes públicos e deixou as 
praias praticamente sem ninguém. Na marra, a população teve que rever hábitos e mudar completamente o estilo de vida. Isso trouxe problemas 
— uma pesquisa da Fecomércio RJ estima que 464 mil pessoas �carão sem trabalho no estado: é como se toda a cidade de Campos dos 
Goytacazes fosse, de uma hora para outra, dispensada do emprego. Por outro lado, houve redução do lixo e da poluição do ar. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PASSAM A SER OBRIGATÓRIAS NO RIO A PARTIR DE QUINTA-FEIRA (23)
Nas ruas, estabelecimentos comerciais e ambientes de trabalho compartilhados, o uso de máscaras passa a ser obrigatório na cidade do Rio a 
partir desta quinta-feira (23). O decreto municipal que inclui a proteção facial como prevenção contra o novo coronavírus foi publicado em edição 
especial do Diário O�cial de sábado (18). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DE OLHO NO DIA DAS MÃES, LOJISTAS DE SHOPPING CENTERS PROPÕEM PLANO DE REABERTURA
Horários reduzidos, controle de temperatura de clientes e maior espaço entre as mesas na praça de alimentação estão entre as propostas da 
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) para uma rápida retomada do comércio. Os shopping centers estão fechados desde o início 
da quarentena pela pandemia de Covid-19, em diversas cidades brasileiras. De acordo com a entidade, em mais de 40 dias de lojas fechadas já 
se calculam mais de R$ 20 bilhões em prejuízos. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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