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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

SAQUE EM DINHEIRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL COMEÇA NA SEGUNDA (27)
A liberação dos saques em dinheiro do auxílio emergencial começa na segunda-feira (27) para todos aqueles que receberam o depósito na 
conta-poupança social digital da Caixa, aberta especialmente para este programa. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CAIXA DESISTE DE ANTECIPAR 2ª PARCELA DO AUXÍLIO PARA EVITAR “PEDALADA”
O fantasma das “pedaladas �scais” voltou a pairar sobre a Caixa Econômica Federal, que precisou paralisar os pagamentos do auxílio emergencial 
e suspender a prometida antecipação da segunda parcela pela falta temporária de dinheiro. Se o banco �zer o pagamento sem orçamento para 
isso, estará �nanciando a União, prática proibida que no passado rendeu um processo de impeachment para a ex-presidente Dilma Rousse�. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA TEXTO-BASE DE CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Senado aprovou o texto-base do projeto de lei que cria uma linha de crédito permanente para micro e pequenas empresas. A proposta foi 
alterada na Câmara e na sequência seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PORTARIA REGULAMENTA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL PARA CONTRATOS REDUZIDOS
O Ministério da Economia publicou no Diário O�cial da União (DOU) portaria que regulamenta o Benefício Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda (BEm), que será pago a trabalhadores que tiverem jornada e salários reduzidos ou contrato suspenso nos termos da Medida 
Provisória 936/2020. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

DORIA: SE ESTADO NÃO ATINGIR 50% DE ISOLAMENTO, PLANO DE FLEXIBILIZAÇÃO PREVISTO PARA MAIO SERÁ REVISADO
O índice de isolamento do estado de São Paulo permaneceu em 48% na quinta-feira (23), mesmo nível registrado no dia anterior, informou o 
governador João Doria. "Sinal amarelo mais uma vez", a�rmou Doria durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

HOSPITAL DE CAMPANHA DO RIOCENTRO COMEÇA A FUNCIONAR NO DIA 1º DE MAIO
O combate à Covid-19 ganha um importante reforço dentro de uma semana, quando começará a funcionar o hospital de campanha do Riocentro. 
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pelo prefeito Marcelo Crivella, que prometeu para o dia 1º de maio o início das operações da unidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ESTADUAL SUGERE, MAS POSTERGAÇÃO DO DIA DAS MÃES SERÁ DECIDIDA PELO SETOR PRIVADO, DIZ DORIA
A ideia de postergar a comemoração do Dia das Mães, que ocorreria no dia 10 de maio, para agosto é uma sugestão do governo estadual, mas a 
decisão �nal cabe ao setor privado, a�rmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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RIO: PESQUISA MOSTRA IMPACTO DO ISOLAMENTO NO MERCADO DE TRABALHO
Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio RJ (IFec RJ) nos últimos dias 14 e 15 deste mês, junto a 554 empresas de todos os portes do setor 
formal de comércio e serviços do estado do Rio de Janeiro, revelou impactos do isolamento social no mercado de trabalho. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

FECOMÉRCIO RJ ESTIMULA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO COMÉRCIO
Mais do que nunca, presença online virou palavra de ordem para o comércio. Ciente das di�culdades de empresários e pequenos comerciantes 
ingressarem no mercado e-commerce, a Fecomércio RJ acaba de anunciar uma novidade que tem o potencial de realizar uma verdadeira 
transformação digital no setor de comércio de produtos e serviços. 
(Fonte: Fecomércio RJ). CONFIRA AQUI!

MACAÉ DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AMPLIA PRAZO DE SUSPENSÕES
A Prefeitura de Macaé decretou, nesta sexta-feira (24), estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus e do risco real e 
imediato de contaminação pela doença. O decreto 57/2020, divulgado pelo governo municipal, ampliou o prazo de suspensão das aulas por 15 
dias, a contar do dia 27 de abril. A regulamentação também prorrogou o prazo para a retomada das atividades laborativas que, agora, estão 
suspensas até o dia 4 de maio. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MAGAZINE LUIZA DÁ INÍCIO A PROCESSO GRADUAL DE REABERTURA DE SUAS LOJAS FÍSICAS
O Magazine Luiza iniciou, na última quarta-feira (22), o processo gradual de reabertura de suas lojas físicas, fechadas há mais de um mês devido 
à pandemia de Covid-19. A decisão de reabrir ou não unidades, mesmo em municípios que decretaram a liberação do comércio, depende de um 
sistema de segurança, desenvolvido pela companhia. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!
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