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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

PAGBANK PERMITE SACAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL ANTES DO DIA 30 DE MAIO
Com as novas regras da Caixa relacionadas à concessão do auxílio emergencial, os bene�ciários da segunda parcela precisam esperar até o dia 30 
de maio (caso tenham nascido em janeiro) para fazer transferências ou sacar os 600 reais que caem na conta poupança social. Diante dessas 
restrições, o PagBank, conta digital do PagSeguro, acaba sendo uma opção para quem precisa do dinheiro em espécie. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

ORGANISMOS INTERNACIONAIS AVISAM QUE PODEM CORTAR CRÉDITO AO BRASIL
Organismos internacionais que são credores do Brasil avisaram à equipe econômica que poderão cortar o crédito do país, caso o presidente Jair 
Bolsonaro não vete um trecho do projeto de socorro a estados e municípios aprovado pelo Congresso que permite a suspensão do pagamento de 
dívidas bancárias contraídas fora do país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em sessão deliberativa extraordinária virtual, o projeto de lei complementar que abre a 
possibilidade para que micro e pequenas empresas, participantes do regime tributário especial do Simples Nacional, realizem a negociação de 
débitos conforme a Lei 13.988/20. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MAIA PRETENDE VOTAR MP QUE REDUZ JORNADA E SALÁRIOS NESTA SEMANA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira (27) que pretende votar a Medida Provisória (MP) 
936/20 até o �nal desta semana. A medida permite redução da jornada de trabalho e de salários e também a suspensão do contrato do 
empregado por até três meses. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SENADO APROVA MP QUE FIXA SALÁRIO MÍNIMO EM R$ 1.045 ESTE ANO
O Senado aprovou nesta quarta-feira (27), por unanimidade, a Medida Provisória (MP) 919/2020, que estabelece o salário mínimo em R$ 1.045 
no ano de 2020. Editada em fevereiro, a MP foi aprovada pela Câmara na noite de ontem e perderia a validade na próxima segunda-feira (1º), se 
não fosse votada antes pelo Senado. A MP segue para sanção presidencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BANCADA BOLSONARISTA APRESENTA NOVO PEDIDO DE IMPEACHMENT DE WITZEL
A bancada bolsonarista na Alerj protocolou, nesta quarta-feira (27), um novo pedido de impeachment contra Wilson Witzel (PSC), desta vez 
fundamentado por informações reveladas pela Operação Placebo da Polícia Federal – no dia anterior, o governador foi alvo de pedido de busca 
e apreensão para apurar indícios de desvios de recursos públicos emergenciais por causa da pandemia do coronavírus. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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LEVANTAMENTO DA FECOMÉRCIO RJ REVELA QUE 75% DAS EMPRESAS FLUMINENSES NÃO COMERCIALIZAM PRODUTOS ONLINE
O isolamento social, durante a pandemia da Covid-19, fez crescer as distâncias físicas, mas aumentou a presença das pessoas na internet. Para o 
comércio, a mudança nas formas de consumo, deu força para as compras online. No entanto, para os pequenos empresários e comerciantes, as 
di�culdades são maiores na hora de ingressar no e-commerce. 
(Fonte: Rádio BandNews). CONFIRA AQUI!

GUEDES AVALIA CRIAR SOCORRO DE ATÉ R$ 10 MIL PARA MICROEMPRESAS
A equipe econômica avalia criar um auxílio emergencial de até R$ 10 mil para microempresas, que faturam até R$ 360 mil por ano. A ideia seria 
uma alternativa aos programas de estímulo ao crédito, diante da resistência dos bancos em emprestar para pequenos negócios. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EM NITERÓI, PROFISSIONAIS DE SALÕES DE BELEZA GANHARÃO BENEFÍCIO DE R$ 1 MIL
Os microempreendedores individuais sem alvará que trabalham em salões de beleza, barbearias e centros de estética de Niterói receberão um 
benefício, em parcela única, de R$ 1 mil da prefeitura no dia 15 de junho. O cadastramento para receber o auxílio começa na próxima 
segunda-feira (1º) e se estende até o dia 10 de junho no site da Secretaria Municipal de Fazenda. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ACADEMIAS FECHADAS E COMIDA PARA LEVAR; DORIA EXPLICA NOVO NORMAL DOS SHOPPINGS
Em entrevista concedida à CNN, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou que a liberação das atividades comerciais vai acontecer 
de acordo com os setores e a forma como cada região lida com a pandemia de coronavírus. Em especial, ele detalhou o funcionamento dos 
shoppings a partir de 1º de junho na capital paulista. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

CONSTRUTORAS ADIAM LANÇAMENTOS
Boa parte das construtoras puxou o freio de mão para os lançamentos imobiliários previstos para os próximos meses por conta da pandemia. 
Esses dados fazem parte de pesquisa da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC), divulgada esta semana. O levantamento, em parceria com 
a Brian Inteligência Estratégica, foi feito em 118 municípios, sendo 18 capitais, de Norte a Sul do país. Para se ter ideia, 79% das construtoras 
pesquisadas vão adiar os lançamentos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FLUXO DE VISITANTES EM SHOPPINGS REABERTOS PELA IGUATEMI ESTÁ ENTRE 40% E 50%
O diretor-presidente da Iguatemi, Carlos Jereissati, con�rmou nesta quarta-feira (27), em teleconferência com analistas, que o grupo reabriu 
neste dia seu quinto shopping center, o Iguatemi Brasília. De acordo com ele, o retorno do �uxo de visitantes nos centros comerciais tem �cado 
entre 40% e 50% do volume normal. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

DATAFOLHA: LOCKDOWN TEM APOIO DE 60%, MAS CAI ADESÃO AO ISOLAMENTO
A adoção de um lockdown, medida mais radical de restrição à circulação para conter o avanço do coronavírus, é apoiada por 60% da população, 
mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (27) pelo jornal Folha de S. Paulo. Mas a pesquisa indicou, ao mesmo tempo, queda na 
adesão das pessoas ao isolamento social, ferramenta defendida por governos de Estados e municípios para frear a Covid-19, doença respiratória 
causada pelo vírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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