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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

NOVO SAQUE DO FGTS: RECURSOS ESTARÃO EM CONTA DIGITAL A PARTIR DE 29 DE JUNHO; CONFIRA CALENDÁRIO DE SAQUES
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou neste sábado que os recursos do saque emergencial do FGTS vão começar 
a ser creditados nas contas digitais dos trabalhadores a partir do dia 29 deste mês. O calendário de saques terá início quase um mês depois, em 
25 de julho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO PUBLICA MEDIDA PROVISÓRIA AUTORIZANDO CRIAÇÃO DE CONTAS DIGITAIS PARA NOVO SAQUE DO FGTS
O governo publicou neste sábado uma medida provisória autorizando a abertura automática de contas digitais na Caixa Econômica Federal para 
trabalhadores que poderão sacar até R$ 1.045 dos valores disponíveis no FGTS. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: BENEFICIÁRIOS QUE ESTAVAM NA FILA PARA RECEBER 1ª PARCELA PODERÃO SACAR A PARTIR DE 6 DE JULHO
A Caixa Econômica Federal informou neste sábado que os 4,9 milhões de bene�ciários que estavam na �la para receber a primeira parcela de R$ 
600 do auxílio emergencial poderão sacar os recursos em espécie a partir de 6 de julho. O calendário leva em conta o mês de aniversário, 
começando por aqueles que nasceram em janeiro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

BOLSONARO SANCIONA LEI DO SALÁRIO-MÍNIMO 2020
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece o valor do salário mínimo para 2020, de R$ 1.039 em janeiro e de R$ 1.045 a partir de 
1º de fevereiro. A lei foi publicada hoje (12) no Diário O�cial da União, mas os valores já estavam em vigor desde a edição de medidas provisórias 
(MPs), que necessitaram de aprovação do Congresso Nacional. 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CORONAVÍRUS: GOVERNO GASTOU MENOS DE 40% DO PREVISTO EM AJUDA, MAS NEM TUDO CHEGOU A QUEM PRECISA
Três meses depois da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a doença causada pelo novo coronavírus uma pandemia, o governo 
brasileiro já autorizou gastos de mais de R$ 400 bilhões para tentar salvar empregos, socorrer trabalhadores informais e desempregados e 
aumentar os gastos com a saúde. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEPULTAMENTOS NO RIO RETOMARAM MÉDIA NORMAL, GARANTE MARCELO CRIVELLA
No terceiro dia do afrouxamento nas medidas de isolamento que permitiu a abertura dos shoppings e levou mais gente às ruas, o prefeito 
Marcello Crivella disse que a boa notícia era que o Rio estava voltando à normalidade na média de sepultamentos diários. O prefeito apresentou 
como parâmetro os números de enterros realizados na última quinta-feira, 11 de junho, quando foi autorizada a reabertura dos centros de 
compra. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PELA 1ª VEZ, MAIS DA METADE DA POPULAÇÃO EM IDADE DE TRABALHAR ESTÁ FORA DO MERCADO
O tombo no mercado de trabalho em abril alcançou patamar inédito e foi maior do que o indicado pelos números mais recentes. Cruzamento 
exclusivo feito pelo economista Marcos Hecksher, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostra que, pela primeira vez desde que 
começou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE, em 2012, mais da metade da população em idade 
de trabalhar está sem ocupação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRASIL TEM 850.796 CASOS DE COVID-19 E 42.791 MORTES, MOSTRA CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA NO BOLETIM DAS 20H
O Brasil tem 850.796 casos de Covid-19, e o número total de mortes é de 42.791.1. Os dados são do boletim das 20h deste sábado do consórcio 
de veículos de imprensa formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S. Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, a partir das atualizações das secretarias 
estaduais de Saúde. O total de infecções no país já é 10 vezes maior do que o da China, país onde se registraram os primeiros relatos da doença e 
que, atualmente, tem 84.229 casos con�rmados. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA ENCONTRA 12 INFRAÇÕES EM SHOPPINGS REABERTOS NO RIO DURANTE PANDEMIA DA COVID-19
A Vigilância Sanitária encontrou 12 infrações em shoppings que reabriram neste sábado, dia 13, em meio à pandemia do coronavírus, na cidade 
do Rio, que contabiliza 41.411 casos con�rmados da Covid-19 e 4.993 mortes. Foram realizadas 19 inspeções nesta ação da Subsecretaria que, 
desde a última quinta-feira, aplicou 50 multas e interditou seis lojas. Até o momento, a �scalização inspecionou 69 locais comerciais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘REAGE, RIO!’ DEBATE A SITUAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL DURANTE PANDEMIA, NESTA SEGUNDA
Diante de um período de crise — como a pandemia do coronavírus, que tem alterado as formas de consumo no mundo todo — é necessário 
que micro, pequenos e médios empreendedores façam adaptações rápidas e possam contar com a sociedade para minimizar suas perdas. Por 
isso, a oitava edição do "Reage, Rio!", encontro promovido pelos jornais O GLOBO e Extra que acontece amanhã, a partir das 10h30m, terá como 
tema "Comércio local: apoio, desa�os e oportunidades". 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NO PRIMEIRO FIM DE SEMANA APÓS FLEXIBILIZAÇÃO, SHOPPINGS E PRAIAS FICAM MOVIMENTADOS
O primeiro sábado de sol após a �exibilização do isolamento social na cidade do Rio de Janeiro estimulou muitas pessoas a aproveitarem o dia 
nas praias. Corredores tomaram as orlas, sur�stas aproveitaram o mar quase caribenho do Arpoador e, apesar de ainda ser proibido, alguns 
banhistas descansaram nas areias da Zona Sul. A Polícia Militar tentou advetir grupos para que não �cassem parados, mas não obteve sucesso. 
Os cidadãos que usaram equipamentos de ginástica públicos não pareciam se preocupar em fazer a higienização — nem mesmo os idosos, ao 
utilizar as academias para terceira idade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DE RESTAURANTES DO RIO SERÁ LENTA E DIFÍCIL, DIZ SINDICATO
A reabertura dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro será lenta e gradual, devido à crise �nanceira enfrentada pelos comerciantes do setor nos 
próximos seis meses. O alerta é do presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio(SindRio), Fernando Blower. Segundo ele, desde o 
início do isolamento social pelo menos mil bares e restaurantes já faliram na capital �uminense, devido à pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. A estimativa representa cerca de 10% do setor e causou a demissão de 20 mil pessoas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COMO A EUROPA SE PREPARA PARA O TURISMO DE VERÃO EM TEMPOS DE COVID-19
A cerca de duas semanas do início do verão no hemisfério Norte, a Europa começa a se abrir gradualmente para turistas na expectativa de 
recuperar parte dos imensos prejuízos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. E, para salvar uma indústria de 1,5 trilhão de 
euros por ano, alguns países deixarão de exigir quarentena aos visitantes, oferecerão testes de Covid-19 e hotéis até investem em áreas "seguras" 
contra o vírus. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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