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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

EMPRESAS PODEM INVESTIR EM CRÉDITO PARA FUNCIONÁRIOS E TER RETORNO DE 32% AO ANO
Uma nova modalidade de investimento para empresas, que pode render entre 20% e 32% ao ano - nada mal em relação à taxa básica de juros, 
a Selic, em 3% ao ano - chegou ao mercado durante a crise do coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: SEGUNDA PARCELA COMEÇARÁ A SER PAGA NA SEGUNDA-FEIRA
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará a ser 
paga na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo do lado do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Pedro 
Guimarães, os detalhes do cronograma serão divulgados em uma entrevista coletiva na tarde de sexta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAIXA NÃO LIBERA NOVOS CRÉDITOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL HÁ DUAS SEMANAS
A Caixa Econômica Federal não libera novos créditos do auxílio emergencial de R$ 600 há cerca de duas semanas. De acordo com o balanço de 
pagamentos mais recente, divulgado na última terça-feira (12), foram creditados R$ 35,5 bilhões a 50 milhões de brasileiros até a data, os 
mesmos valores e números informados em 30 de abril, ou seja, nenhum usuário recebeu o auxílio nesse período. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MINISTROS DO STF CONSIDERAM INCONSTITUCIONAL MP QUE ISENTA AGENTES PÚBLICOS
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ouvidos reservadamente pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo Broadcast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, consideraram inconstitucional a medida provisória do governo Jair Bolsonaro que isenta agentes públicos de serem 
responsabilizados por erros que cometerem durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus ou de seus efeitos na economia do País. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EMPRESÁRIOS CLASSIFICAM COMO IMPRODUTIVA REUNIÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM BOLSONARO
Empresários que acompanharam a reunião do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes (Economia), por videoconferência, nesta 
quinta-feira, consideram que o debate foi positivo, porém improdutivo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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TRF1 RESTABELECE ALÍQUOTAS DO SISTEMA S NO DISTRITO FEDERAL
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) restabeleceu, em decisão liminar deferida na última sexta-feira (8/5), as alíquotas pagas ao 
Sistema S pelas empresas sediadas no Distrito Federal. A desembargadora Ângela Catão atendeu a um pedido feito pelo Sesc e pelo Senac do DF, 
por entender que o não pagamento integral das contribuições prejudicaria a atividade das entidades. 
(Fonte: Jota.Info). CONFIRA AQUI!

MP-RJ DÁ 72H PARA GOVERNO E PREFEITURA DO RIO DECRETAREM LOCKDOWN
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recomendou à Prefeitura do Rio e ao Governo do Estado que adotem medidas mais severas de 
isolamento social. O órgão deu um prazo de 72h (a contar de ontem) para que seja realizado o bloqueio total (lockdown) de atividades não 
essenciais e também da circulação de pessoas nas regiões mais críticas do estado, principalmente em áreas da capital e Região Metropolitana. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA DETERMINA QUE COMÉRCIO DE BARRA MANSA SEJA FECHADO EM 48 HORAS
A juíza da 1ª Vara Cível de Barra Mansa, Anna Carolinne Licasalio da Costa, decidiu por aceitar nesta quarta-feira, 13, os argumentos prestados 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e revogou o acordo provisório homologado entre o órgão federal e a Prefeitura, que 
possibilitava a redução das medidas restritivas sobre as atividades comerciais na cidade. 
(Fonte: A Voz da Cidade). CONFIRA AQUI!

COM 80% DE LOJAS FECHADAS, VIA VAREJO VÊ ALTA DE 10% NAS VENDAS DE MAIO
Os investidores comemoraram a alta das ações quando a Via Varejo avisou que havia alcançado, com o reforço dos canais digitais, a marca de 70% 
do orçamento de vendas programado pré-coronavírus. Hoje, o presidente da empresa, Roberto Fulcherberguer, ao comentar o balanço do 
trimestre divulgado ontem à noite, atualizou a fotogra�a: em abril, a companhia alcançou um volume de 90% das vendas de igual período de 
2019 e em maio, até o Dia das Mães, conseguiu crescimento. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

DENÚNCIAS POR PREÇOS ABUSIVOS AUMENTARAM EM 124% DURANTE PANDEMIA, DIZ PROCON-RJ
O Procon do Estado do Rio (Procon-RJ) recebeu 1.237 denúncias dos consumidores sobre preços abusivos cobrados pelos estabelecimentos 
comerciais entre 1º de março e 12 de maio deste ano. O número de denúncias do gênero no mesmo período do ano passado foi de 744. 
Comparando março de 2019 com o deste ano, o aumento foi de 197%. De abril do ano passado para o mesmo mês de 2020, a alta foi de 124%.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ROBERTO AZEVÊDO ANUNCIA QUE DEIXARÁ COMANDO DA OMC UM ANO ANTES DO PREVISTO
O brasileiro Roberto Azevêdo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a�rmou ontem (14) que deixará o cargo um ano antes 
do planejado, em agosto, em um movimento inesperado num momento em que o órgão comercial esforça-se para conter as tensões globais e 
coordenar as respostas à pandemia de Covid-19. 
(Fonte: Forbes). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO FARÁ PRONUNCIAMENTO PREGANDO O RETORNO AO TRABALHO
Durante a reunião por videoconferência que fez hoje com cerca de 50 empresários e executivos de grandes empresas, Jair Bolsonaro anunciou 
que fará no sábado um pronunciamento à Nação, em cadeia de rádio e TV, para falar da necessidade de a economia voltar a funcionar. Disse que 
será assessorado em sua fala por Paulo Guedes, que estava ao seu lado na reunião. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MOTOROLA LANÇA SITE PARA VENDER CELULAR MAIS BARATO A PEQUENAS EMPRESAS
A fabricante de celulares Motorola está alavancando seus serviços corporativos. A companhia, controlada pela chinesa Lenovo, anunciou o 
lançamento no Brasil de uma plataforma para venda direta de seus celulares a pequenas e médias companhias, o “Motorola Empresas”, já 
disponível para compras nesta semana. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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