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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

CAIXA LIBERA R$1.045 DO FGTS PARA TODOS NA SEGUNDA, MAS APENAS EM APLICATIVO
O governo deve liberar na segunda-feira (15) o acesso a até R$ 1.045 (valor do salário mínimo) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO PODERÁ TER PRAZO AMPLIADO EM MAIS 60 DIAS
O governo avalia prorrogar o período máximo de redução de jornada e salários ou suspensão de contratos de trabalhadores com carteira 
assinada. O prazo adicional ainda não está fechado porque a medida depende de espaço no Orçamento para bancar os benefícios como 
compensação aos atingidos, mas uma das possibilidades em estudo é estender o limite em mais 60 dias. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL DIZ QUE ORIENTOU PRÓPRIO PARTIDO A VOTAR PELA ABERTURA DE PROCESSO DE IMPEACHMENT
Após uma votação unânime (69 a 0) pela abertura de seu processo de impeachment nesta quarta-feira, governador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC-RJ), a�rmou que orientou os parlamentares do próprio partido a votar contra ele. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ALÉM DO BRASIL, OUTROS PAÍSES TAMBÉM REABREM ECONOMIA NO PICO DA EPIDEMIA
O Brasil não é o único país que decidiu retomar as atividades econômicas sem ter atingido o pico da pandemia de coronavírus. Outros também 
optaram pelo �m do isolamento rígido no momento em que o vírus mais avança. Presos entre as catástrofes econômica e sanitária, a 
determinação de governos de América Latina, África, de Estados americanos, além de Rússia e Índia, aumenta o risco de agravamento da crise. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

PODEMOS USAR A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA VIABILIZAR RENDA MÍNIMA PERMANENTE, DIZ MAIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta quinta-feira, em entrevista à Globonews, que a reforma 
tributária pode ser utilizada para encontrar fontes de receita que viabilizem uma “renda mínima” permanente para substituir o auxílio 
emergencial para os trabalhadores informais em razão da pandemia da covid-19. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCO RJ PEDE A REVISÃO DO PLANO DE REABERTURA GRADUAL DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NA CIDADE
No atual cronograma da Prefeitura, o comércio de rua seria liberado na fase 3 da retomada, ou seja, somente em julho. Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) apontou que apenas 13,4% das empresas do setor teriam condições de aguentar uma 
quarentena superior. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: RESTAURANTE LA MOLE DEMITE MAIS DE 80 FUNCIONÁRIOS
Fechados há quase três meses, hotéis e restaurantes da cidade começam a dispensar funcionários em massa, em meio à crise econômica causada 
pelo Coronavírus. Depois do Othon Palace, outro tradicional estabelecimento da cidade demitiu quase uma centena de empregados. Aberta há 
62 anos e com 11 �liais no Rio e duas em Niterói, a rede La Mole afastou, de uma só vez, 85 funcionários das três lojas próprias – Barra, Leblon e 
Tijuca. Todas elas pertencem ao fundador do restaurante, Francisco Aldemir Rego. As outras são franquias. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

VOTAÇÃO NO SENADO É ADIADA E PRORROGAÇÃO DA MP 936 CONTINUA EM SUSPENSE
A expectativa da hotelaria, e de outros setores da economia, terá que esperar um pouco mais. No dia 10, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, 
transferiu para a terça-feira (16) a votação da MP 936, já aprovada na Câmara e que permite redução de salários e jornada e suspensão de 
contratos. Segundo o parlamentar, o escrutínio foi adiado após líderes de bancadas não chegarem a um consenso sobre o tema. 
(Fonte: Hoteliernews). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS DA CIDADE DO RIO REABREM E ALGUNS PONTOS DE AGLOMERAÇÃO SÃO OBSERVADOS
A retomada das atividades estava prevista para a próxima semana, quando começa a segunda fase da �exibilização das medidas restritivas no 
Rio. No entanto, o prefeito Marcelo Crivella decidiu antecipar a data, alegando que a cidade apresentou condições favoráveis para a decisão. 
Nesta quinta-feira (11), �scais da Vigilância Sanitária fecharam três lojas no Norte Shopping, por causa de superlotação. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS REABREM NO RIO COM POUCOS CONSUMIDORES E MUITAS RESTRIÇÕES
Quarenta shoppings abriram nesta quinta-feira, 11, no estado do Rio de Janeiro, uma semana antes do previsto e após quase três meses 
fechados, segundo a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), elevando para 385 o número de estabelecimentos em operação no 
País, dos 577 existentes. O shopping Rio Sul, um dos mais antigos da capital, na zona sul, decidiu manter a previsão de abrir apenas no dia 16, 
como estava previsto. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

RIO DE JANEIRO SE PREPARA PARA A VOLTA PROGRESSIVA DO TURISMO
O Estado do Rio se prepara para uma retomada gradual do turismo. Mais de 900 empresas do setor já estão cadastradas no programa elaborado 
pela Secretaria Estadual de Turismo em parceria com a Vigilância Sanitária para o restabelecimento das atividades. O selo "Rio de Janeiro Turismo 
Consciente" foi criado para orientar os prestadores de serviços sobre a adoção das recomendações do Ministério da Saúde na rotina de 
funcionamento. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

COVID-19: ‘DESCONHEÇO A RAZÃO TÉCNICA PELA QUAL ESTAMOS REABRINDO OS SHOPPINGS’, DIZ INFECTOLOGISTA
Meia hora antes da reabertura dos shoppings da cidade — autorizados pelo prefeito Marcelo Crivella a voltar a funcionar depois de 90 dias 
fechados —, já havia aglomerações diante de alguns deles, nesta quinta-feira pela manhã. No entorno do Botafogo Praia Shopping, do Tijuca 
Shopping e do Madureira Shopping, �las dobravam esquinas. Os centros comerciais �caram abertos do meio-dia às 20h, e, à noite, a Secretaria 
estadual de Saúde divulgou um boletim no qual contabilizou 225 mortes por coronavírus em 24 horas, o maior número em cinco dias. O Rio de 
Janeiro chegou à marca de 7.363 óbitos por Covid-19, com 75.775 casos con�rmados da doença. 
(Fonte: O Globo).  CONFIRA AQUI!
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