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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

SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS: PRAZO PARA NASCIDO EM MEIO ADERIR TERMINA DOMINGO
Termina neste domingo (31) o prazo para o trabalhador nascido em maio aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), se quiser resgatar o dinheiro ainda em 2020. A migração para a modalidade é opcional e deve ser informada à Caixa. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: SAQUE DA SEGUNDA PARCELA COMEÇA AMANHÃ
A Caixa dá início amanhã, 30 de maio, ao calendário de pagamento em dinheiro aos trabalhadores informais, autônomos e 
microempreendedores individuais (MEIs) registrados no Cadastro Único ou que solicitaram o auxílio emergencial via site ou aplicativo. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

SENADO APROVA LINHA DE CRÉDITO DE ATÉ R$100 MIL PARA PROFISSIONAIS LIBERAIS
O plenário do Senado aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira, um projeto de lei que abre linha de crédito especial para pro�ssionais 
liberais durante a pandemia de covid-19. O texto destina recursos em condições facilitadas para pro�ssionais que trabalham como pessoa física, 
especialmente na área de saúde. A proposta, de autoria do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), seguirá agora para apreciação da Câmara dos 
Deputados. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIOS EM ATÉ 70%
Com o Centrão na linha de frente pelos interesses do governo no plenário, a Câmara concluiu nesta quinta-feira a análise da Medida Provisória 
(MP) 936, que permite a redução de jornada de trabalho e salário em até 70% e a suspensão dos contratos de trabalho durante a crise do 
coronavírus. O objetivo da MP é evitar demissões e ajudar as empresas. O texto segue para análise do Senado Federal. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GUEDES DIZ QUE BRASIL MANTÉM DETERMINAÇÃO DE ‘FURAR ONDAS DA CRISE’
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou nesta sexta-feira que o governo se mantém resiliente e inabalável na determinação de furar as 
duas ondas provocadas pela crise da pandemia da Covid-19: primeiro, a da saúde, que já está sendo enfrentada, e depois a da economia. 
Segundo o ministro, o país caiu rápido, e a volta depende de ações próprias. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

IBGE CORRIGE: PIB ESTÁ 4,8% ABAIXO DE PICO OBSERVADO NO 1º TRI DE 2014
O Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE) corrigiu a informação divulgada mais cedo, durante entrevista coletiva online, de que o 
nível do Produto Interno Bruto (PIB) �cou, no primeiro trimestre de 2020, 4,2% abaixo do pico, que teria sido registrado no quarto trimestre de 
2014. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MANSUETO DESCARTA AUMENTO DE IMPOSTOS EM MEIO À CRISE
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, descartou nesta sexta-feira qualquer tentativa, no momento, de discussão em torno do 
aumento da carga tributária no país, apesar da deterioração das contas públicas com a expansão dos gastos para combate aos efeitos da 
pandemia do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: ESPECIALISTAS DEIXAM COMITÊ DE NOTÁVEIS DO GOVERNO WITZEL
Em momento crucial da pandemia do novo coronavírus, o Estado do Rio sequer conta agora com a ajuda de experts na área para a tomada de 
decisões: o grupo de 11 notáveis, convidados pelo governador Wilson Witzel, deixou o comitê cientí�co com a saída na semana passada de Edmar 
Santos da Secretaria estadual de Saúde. Ele é investigado num inquérito que apura superfaturamento na compra de respiradores. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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COVID-19: ESTADO PLANEJA REABRIR COMÉRCIO NO DIA 8
No dia em que o estado ultrapassou a marca de cinco mil mortes por Covid-19 — já foram registrados 5.079 óbitos e 47.953 casos con�rmados 
da doença, segundo boletim da Secretaria estadual de Saúde —, o governo do estado acertou os detalhes �nais de um plano para reabrir parte 
do comércio e dos serviços daqui a uma semana. O governador Wilson Witzel se reuniu na tarde desta sexta-feira com secretários e especialistas 
do comitê de notáveis montado pelo governo para discutir os detalhes da minuta de um decreto que vai estabelecer os critérios da reabertura. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DORIA CEDE A PREFEITOS E REVISA PLANO DE REABERTURA PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
Depois de receber críticas de prefeitos insatisfeitos com critérios do plano de retomada da atividade econômica durante a pandemia do novo 
coronavírus, o governador João Doria anunciou nesta sexta-feira uma mudança no tratamento dado à região metropolitana de São Paulo. A área, 
que conta com 22 milhões de habitantes, passará a ser subdividida em seis regiões – a capital paulista e outras cinco regiões. A alteração poderá 
liberar alguns municípios a reabrirem setores comerciais a partir de junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: APESAR DE AUMENTO NOS CASOS, PREFEITURA DO RIO PLANEJA REABERTURA EM SEIS FASES
O comitê cientí�co da prefeitura do Rio participou nesta quinta-feira de uma reunião com o prefeito Marcelo Crivella para conhecer o plano de 
reabertura das atividades econômicas. A proposta prevê seis fases. Os intervalos previstos entre as etapas deverão ser de 15 dias, podendo ser 
encurtados ou prolongados de acordo com os indicadores da doença. Seguindo esse cronograma sem alterações, a vida dos cariocas voltaria ao 
normal em três meses. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONSUMO DAS FAMÍLIAS TEM MAIOR QUEDA DESDE 2001; RETRAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS É A MAIOR EM 12 ANOS
Os números do PIB divulgados nesta sexta-feira (dia 29), pelo IBGE, mostram um forte recuo no consumo das famílias e no setor de serviços, que 
têm peso de mais de 60% na economia brasileira. O setor de serviços, que engloba atividades como comércio, bancos, transportes, recuou 1,6% 
ante o trimestre imediatamente anterior. Foi a maior queda desde 2008, ano da crise global provocada pelo colapso das hipotecas de alto risco 
nos EUA. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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