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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

SEGUNDA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL COMEÇA A SER PAGA NESTA SEMANA
A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser paga nesta semana pelo governo federal. Bene�ciários do Bolsa Família 
receberão entre esta segunda-feira (18) e o dia 29 de maio (um grupo por dia). Essas pessoas já poderão sacar os recursos em espécie, com o 
cartão do benefício antigo. Na quarta-feira (20), começarão a receber os demais trabalhadores — como informais, autônomos, 
microempreendedores individuais (MEIs) e outros cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Para este grupo, no entanto, a retirada em 
dinheiro somente será permitida de 30 de maio a 13 de junho. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

BRADESCO LANÇA CRÉDITO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE MICRO E MÉDIAS EMPRESAS
O Bradesco vai lançar na semana que vem uma linha de crédito voltada para o custeio da folha de pagamento de micro e médias empresas. O 
intuito é atender as companhias com faturamento anual menor do que 360 mil reais ou maior do que 10 milhões de reais e que, portanto, não 
são elegíveis para participar do programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional, em parceria com os grandes bancos brasileiros. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIOS DE FAZENDA PEDEM A BOLSONARO SANÇÃO IMEDIATA DO SOCORRO AOS ESTADOS
Os secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro em que pedem a imediata sanção 
do projeto de socorro emergencial aos Estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO PRORROGARÁ PRAZOS DE PROGRAMAS DE PARCELAMENTO A EMPRESAS DO SIMPLES
O Comitê Gestor do Simples Nacional decidiu na última sexta-feira (15) prorrogar o pagamento das parcelas de programas de parcelamento aos 
quais estão submetidas micro e pequenas empresas. A alteração, que ainda não foi publicada no Diário O�cial, foi adiantada pelo Secretário da 
Receita Federal, José Tostes Neto, em webinar organizado pelo JOTA. 
(Fonte: JOTA.Info). CONFIRA AQUI!

PEDIDO DE IMPEACHMENT CHEGA AO STF
Um dos mais de 30 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Na sexta-feira, o ministro 
Celso de Mello, despachou comunicado ao Palácio do Planalto para informar o presidente de um processo em tramitação na Corte que envolve 
um pedido de impeachment apresentado contra o mandatário. A determinação do decano também abre espaço para Bolsonaro se manifestar e 
contestar a ação, caso queira. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO ANUNCIA QUE FERNANDO FERRY SERÁ NOVO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO RIO
O Governo do Estado do Rio de Janeiro informou na noite deste domingo que o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, deixa o cargo nesta 
segunda-feira. Edmar foi exonerado pelo governador Wilson Witzel, diz a nota, por falhas na gestão de infraestrutura dos hospitais de campanha 
para atender as vítimas da Covid-19. O hospital de campanha de São Gonçalo, que tinha abertura prevista para este domingo, não foi 
inaugurado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO REGISTRA 101 MORTES NAS ÚLTIMAS 24 HORAS POR COVID E MARCA MAIS DE 22 MIL PESSOAS INFECTADAS
De acordo com o boletim da secretaria de estadual de Saúde (SES) divulgado neste domingo (17), o estado registrou 101 óbitos  por Covid-19 nas 
últimas 24 horas, totalizando 2.715 mortes. Há ainda outras 952 mortes em investigação. Desde o início da pandemia, o estado já registrou 
22.238 pessoas infectadas. Até o momento, entre os casos con�rmados, 17.557 pacientes se recuperaram da doença. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO LEVA MINISTROS A MANIFESTAÇÃO NA FRENTE DO PLANALTO
O presidente Jair Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto no �m da manhã deste domingo para, mais uma vez, acompanhar uma manifestação em 
seu favor. Ele apareceu no alto da rampa do prédio às 12h12, acompanhado de pelo menos 11 ministros. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

DO TRABALHO À FAMÍLIA, SAIBA O QUE VAI MUDAR NA VIDA DOS BRASILEIROS NO MUNDO PÓS-PANDEMIA
O mundo pós-pandemia não será tão diferente daquele em que os brasileiros vivem na quarentena.  Educação, saúde e trabalho serão cada vez 
mais remotos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARREATA VAI DA BARRA A BOTAFOGO EM PROTESTO CONTRA ISOLAMENTO E PELA REABERTURA DO COMÉRCIO
Cerca de 40 pessoas �zeram um protesto próximo ao Consulado Chinês, em Botafogo, no �m da tarde deste domingo. O grupo se reuniu a partir 
das 14h no Posto 5, na Barra, e chegou em Botafogo por volta das 16h, em carreata acompanhada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. 
A manifestação terminou por volta das 18h. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

O BILIONÁRIO PLANO DO MINISTRO TARCÍSIO PARA SOCORRER EMPRESAS AÉREAS
O ministro Tarcísio de Freitas trabalha num plano para tentar socorrer as empresas aéreas. Consiste no seguinte: o governo anteciparia a compra 
de passagens aéreas usadas pela administração federal para injetar caixa nas companhias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TURISMO ACUMULA PERDAS PELO PAÍS DURANTE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
Com hotéis fechados, atrações com portões encerrados e viajantes receosos, o turismo vive seu pior momento. Responsável por 8,1% do PIB 
nacional, o setor já perdeu R$62 bilhões desde 11 de março e deve demitir 295 mil trabalhadores formais em três meses, segundo a CNC. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!
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