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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

PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO DISPARAM E SOBEM 76% NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO
Os pedidos de seguro-desemprego dispararam na primeira quinzena de maio. Até agora, 504.313 trabalhadores que perderam seus empregos 
solicitaram o benefício, nos primeiros 15 dias do mês. O número representa uma alta de 76,2% em relação ao mesmo período do ano passado 
(286.272). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DEVE LIBERAR MAIS R$28 BILHÕES PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$600
O governo deve liberar mais recursos para pagar o auxílio emergencial de R$600. Os técnicos preparam uma nova medida provisória destinando 
mais R$28 bilhões para que a Caixa Econômica Federal prossiga com os pagamentos, segundo fontes que participam da elaboração da proposta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIA DIZ QUE CÂMARA ESTUDA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira que já há parlamentares estudando uma forma de 
prorrogar o auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo Congresso. Maia entende que o benefício concedido por três meses a trabalhadores 
informais pode não ser su�ciente diante da pandemia do coronavírus. O presidente da Câmara reforçou ainda que deputados estão analisando a 
ampliação de outras medidas já tomadas pelo governo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CORONAVÍRUS: EMPRESAS TENTAM REPASSAR CUSTOS DE DEMISSÃO AOS ESTADOS 
Encorajadas por uma fala do presidente Jair Bolsonaro, empresas estão recorrendo a um artigo da lei trabalhista para fazer demissões em massa 
sem o devido pagamento de verbas rescisórias. O Ministério Público do Trabalho já recebeu denúncias de casos, instaurou inquéritos civis e não 
descarta ações civis coletivas contra as companhias que adotaram a prática. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO FALA EM REABERTURA “RESPONSÁVEL” DA ECONOMIA
O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma reabertura "responsável" da economia no país e voltou a citar os efeitos do isolamento social no 
desemprego e falta de renda como argumento para a �exibilização do isolamento social. A declaração foi dada nesta quinta-feira, durante sua 
live semanal, transmitida nas redes sociais. Para o presidente, os governadores que montarem um plano de reabertura serão reconhecidos pela 
população. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

WITZEL REAFIRMA QUE SOCORRO DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O RIO
Em reunião virtual com governadores, na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que sancionará, possivelmente ainda 
hoje, o projeto de socorro �nanceiro a estados e municípios, com desembolso total de R$ 60 bilhões pela União. A fatia a ser destinada ao Estado 
do Rio corresponde a cerca de R$ 2 bilhões, um valor que ajudará a recompor perdas de receitas, mas não a fechar o buraco nas contas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

WITZEL APOIA INTENÇÃO DE BOLSONARO DE VETAR REAJUSTE A SERVIDORES: ‘NÃO TEMOS CAIXA’
O governador Wilson Witzel a�rmou que a maioria dos governadores apoia a intenção de Jair Bolsonaro de vetar o reajuste a servidores públicos 
até o �m de 2021, no projeto de socorro a estados e municípios, o trecho que autoriza reajustes para servidores públicos. O presidente conversou 
sobre o veto durante uma videoconferência com governadores realizada nesta quinta-feira, durante a qual a�rmou que irá sancionar a lei o mais 
breve possível. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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PEQUENOS COMERCIANTES SOBREVIVEM À QUARENTENA USANDO A INTERNET
Com o comércio fechado em muitas cidades, as vendas pela Internet se tornaram uma solução para muita gente. E os pequenos empresários que 
não faziam negócios online estão tentando se adaptar. 
(Fonte: TV Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: CRIVELLA SE REÚNE COM BOLSONARO E ANUNCIA QUE DEVE COMEÇAR REABERTURA ‘NOS PRÓXIMOS DIAS’
O prefeito Marcello Crivella a�rmou nesta quinta-feira, após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, que submeterá ao 
"conselho cientí�co" do município nesta sexta um plano elaborado com empresários para retomar principalmente o setor do comércio e parte 
do setor de serviços do Rio de Janeiro, em meio à pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DUQUE DE CAXIAS, RJ, LIBERA A ABERTURA DE COMÉRCIO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA
A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou nesta quinta-feira (21) que vai adotar, a partir da próxima segunda-feira (25), 
um novo protocolo para circulação de pessoas no município. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO INVESTE ATÉ EM TÚNEL DE DESCONTAMINAÇÃO DE OZÔNIO, QUE PROMETE ELIMINAR VÍRUS DA PELE E ROUPA
Depois do álcool em gel, das máscaras, óculos de segurança e luvas, outro “acessório” tende a ganhar força Brasil afora. Em Petrópolis, na Região 
Serrana do Rio de Janeiro, um fabricante de puri�cador de ar e uma empresa de balões in�áveis se uniram para produzir túneis de 
descontaminação.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ALIANSCE SONAE DIZ QUE NÃO HÁ PEDIDO GRANDE DE SAÍDA DE LOJAS DE SHOPPINGS
O comando da Aliansce Sonae disse nesta manhã, em teleconferência de analistas, que não vê um grande pedido de saída de lojistas de seus 
shopping centers — a empresa é sócia em 27 empreendimentos e administra 12.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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