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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

TCU DETERMINA RESSARCIMENTO DO AUXÍLIO PAGO A MILITARES
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou o ressarcimento aos cofres públicos do auxílio emergencial de 600 reais pago irregularmente 
pelo Ministério da Cidadania a militares integrantes da folha de pagamentos do Ministério da Defesa. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SEGUNDA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600 JÁ TEM 15 DIAS DE ATRASO E SEGUE SEM PREVISÃO
O auxílio emergencial de R$ 600, criado pelo governo federal como forma de minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) 
na economia, passou e passa por problemas. Além das falhas na liberação e no cadastramento de bene�ciários, a lentidão no sistema e as �las e 
aglomerações nas agências também incomodaram muita gente. O maior, porém, ainda não tem solução: o atraso no pagamento da segunda 
parcela, que chegou a 15 dias nesta quarta-feira (13). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

LOCKDOWN: MP PODE ACIONAR A JUSTIÇA A QUALQUER MOMENTO
As informações que faltavam no estudo solicitado pelo Ministério Público Estadual (MPRJ) à prefeitura e ao governo do estado já chegaram às 
mãos dos promotores que estudam alternativas para o combate ao coronavírus no Rio. É com esses dados que o MP vai decidir se acionará a 
Justiça para determinar a decretação do fechamento total do município e do estado. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

ALERJ APROVA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA EM TODO ESTADO
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (12) o projeto que prevê o uso de máscaras de proteção contra o 
coronavírus em todos os municípios �uminenses. A proposta também estabelece multas de pelo menos R$ 106,65 para as pessoas que 
descumprirem a norma. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

À ESPERA DE SOCORRO DO GOVERNO, ESTADOS PREVEEM ATRASO DE SALÁRIOS APÓS QUEDA NA ARRECADAÇÃO
Os cofres dos governos estaduais estão sendo desidratados pela pandemia do novo coronavírus e a falta de dinheiro, agravada pelo atraso na 
sanção da ajuda aprovada pelo Congresso, já ameaça prejudicar o pagamento de servidores e a adoção de medidas de enfrentamento da crise. 
Especialistas consultados pelo GLOBO consideram que o aporte de recursos federais será fundamental para reequilibrar, momentaneamente, as 
contas, tanto de estados, quanto de prefeituras. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM PANDEMIA, GOVERNO PREVÊ QUEDA DE 4,7% NO PIB EM 2020
O governo federal passou a prever uma queda de 4,7% na economia brasileira neste ano. As novas projeções de desempenho do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil em 2020 foram divulgadas, nesta quarta-feira (13), pelo Ministério da Economia e trazem pela primeira vez os efeitos da 
pandemia de coronavírus na atividade econômica. A última estimativa o�cial, divulgada em março, ainda era de uma alta de 0,02% 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA SAÚDE CANCELA DIVULGAÇÃO DE MATRIZ DE ISOLAMENTO POR FALTA DE CONSENSO COM ESTADOS E MUNICÍPIOS
O Ministério da Saúde decidiu cancelar a coletiva de imprensa que detalharia a matriz de isolamento proposta pelo governo para estados e 
municípios após não conseguir consenso com estados e municípios em relação à diretriz. Na segunda-feira (11), o ministro da saúde Nelson Teich 
apresentou um esboço das diretrizes, que previa cinco estágios, e a�rmou que o detalhamento seria feito nesta quarta (13). Sete minutos antes 
do início da coletiva de imprensa, no entanto, o órgão divulgou aviso de que a reunião foi cancelada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

'HISTÓRIA VAI MOSTRAR QUEM ESTAVA CERTO E QUEM ESTAVA ERRADO', DIZ MANDETTA SOBRE BOLSONARO
O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, criticou a forma com que o presidente Jair Bolsonaro tem agido durante a pandemia do novo 
coronavírus. Mandetta disse acreditar que a história vai dizer "quem estava certo e quem estava errado". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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108 MIL TRABALHADORES DO RJ JÁ PERDERAM O EMPREGO DEVIDO À COVID-19
Pelo menos 441 mil trabalhadores do Rio de Janeiro foram afetados pela pandemia do novo coronavírus, e 108 mil já perderam o emprego em 
meio ao isolamento social para controlar a doença. Os dados, obtidos pelo Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
de Janeiro (IFec-RJ), foram divulgados com exclusividade para a CNN. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

VENDAS NO ESTADO DO RIO TIVERAM QUEDA DE 36% DEVIDO À COVID-19
Os valores das vendas informadas nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), emitidas nas semanas iniciadas entre 1º de março e 25 de abril deste ano 
no estado do Rio, tiveram queda de 36%, segundo dados divulgados no 2º Boletim Impactos da Covid-19, publicado nesta quarta-feira (13) pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CÂMARA ISENTA TAXA DE BARES E RESTAURANTES DURANTE A PANDEMIA
Os bares e restaurantes do Rio de Janeiro que pagam taxas para utilizar mesas e cadeiras em ruas e calçadas da cidade poderão ter uma conta a 
menos neste ano. A Câmara dos Vereadores aprovou nesta terça-feira (12) o projeto de lei dos vereadores Rafael Aloisio Freitas, Rosa Fernandes 
e Luiz Carlos Ramos que isenta o pagamento da Taxa de Uso de Área Pública (TUAP) no exercício do terceiro trimestre de 2020. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SEIS DAS OITO ATIVIDADES DO VAREJO CAEM EM MARÇO ANTE FEVEREIRO, DIZ IBGE
Sob impacto da pandemia do novo coronavírus, seis entre as oito atividades do varejo registraram perdas na passagem de fevereiro para março, 
segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

CNI: CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA ATINGE MENOR PATAMAR ENTRE ABRIL E MAIO
A con�ança da indústria atingiu o menor patamar da série histórica entre abril e maio deste ano. O Índice de Con�ança do Empresário Industrial 
(ICEI), medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), passou de 34,5 para 34,7 pontos entre maio e abril. Segundo a metodologia usada 
na pesquisa, a escala varia de zero a 100, sendo que os dados abaixo de 50 pontos são negativos. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!
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