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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

GOVERNO LIBERA NOVO SAQUE DE R$1.045 DO FGTS. SAIBA COMO CONSULTAR SEU SALDO
A liberação de até R$ 1.045 do FGTS para trabalhadores com saldo no Fundo terá início dia 29 de junho. O calendário de pagamentos seguirá o 
mês de aniversário, começando pelos nascidos em janeiro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

LOBBY DO TURISMO PEDE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO ATÉ FIM DO ANO
Os empresários de hotelaria e lazer – dois dos segmentos mais afetados pela crise do coronavírus – estão cobrando o Senado a prorrogar por 
mais 180 dias a Medida Provisória (MP) 936, que permite a suspensão ou a redução dos contratos de trabalhadores. O pleito foi endereçado aos 
parlamentares por meio de uma carta conjunta que reuniu a assinatura de líderes de 19 associações nacionais e regionais. 
(Fonte: Estadão). CONFIRA AQUI!

COM 20 MILHÕES DE PESSOAS EM HOME OFFICE, MODELO DE TRABALHO NO BRASIL PRECISARÁ DE MAIS REGULAMENTAÇÃO
A pandemia do novo coronavírus trouxe hábitos que permanecerão no chamado “novo normal”. Entre eles, está o trabalho fora do escritório, que 
muitas empresas adotaram como medida para proteger os funcionários neste momento, e que pode se tornar uma realidade para 20 milhões de 
brasileiros, segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Isso signi�ca que um em cada cinco trabalhadores 
formais, em média, no país, poderão permanecer em casa quando a crise de saúde pública passar. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

SECRETÁRIO DO TESOURO, MANSUETO ALMEIDA DECIDE DEIXAR O GOVERNO
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, comunicou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que decidiu deixar o governo. A 
informação foi antecipada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim, neste domingo. O secretário conversou com o ministro Guedes nas últimas 
semanas e informou sua intenção de ir para iniciativa privada, de acordo com uma fonte da equipe econômica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CIDADE DO RIO ULTRAPASSA A MARCA DE 5 MIL MORTES POR COVID-19 NESTE DOMINGO
A cidade do Rio ultrapassou neste domingo a marca de 5 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. No total, a capital contabiliza até o 
momento 5.043 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram registradas 29 mortes con�rmadas por Covid-19, fora outras 19 descritas como suspeitas em 
boletim divulgado pela prefeitura. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

“SUGERIMOS ADIAR AS ELEIÇÕES POR ALGUMAS SEMANAS”, DIZ TSE
Após quase três meses de pandemia de covid-19 é hora de de�nir os impactos da doença no calendário das eleições municipais deste ano, 
segundo o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso. Patrono do Forum Brazil UK, evento que começa na 
segunda-feira, 15, organizado pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido cujo tema este ano é “E agora, Brasil? Alternativas para 
os múltiplos desa�os”, Barroso vai debater no dia 10 de julho sobre a importância do combate às fake news e os desa�os de se realizar eleições 
nos 5.570 municípios brasileiros em pleno surto do novo coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA VAI TESTAR CINCO MIL TAXISTAS A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA
A partir de desta segunda-feira (15/06), a prefeitura, por meio da secretaria municipal de Saúde (SMS), vai promover a testagem de 5 mil 
taxistas no Rio. A operação vai acontecer no Sambódromo, em sistema drive-thru e deve durar 10 dias. A ideia do drive-thru, é que o motorista 
não precise deixar o veículo, evitando assim, aglomerações.
 (Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

ESTADOS DEVEM SAIR DA CRISE DA COVID-19 AINDA MAIS ENDIVIDADOS APESAR DO SOCORRO
Apesar de um socorro bilionário do governo federal, os Estados devem sair da crise ainda mais endividados do que já estavam antes da pandemia 
do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, o ritmo da recuperação ainda incerto coloca dúvidas sobre o momento em que a arrecadação voltará ao 
patamar pré-crise. A combinação desses fatores tem levado especialistas a apostar numa nova rodada de resgates ou até numa renegociação da 
dívida dos governos estaduais. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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EMPRESÁRIO BUSCA FINANCIAMENTO PARA CONSEGUIR ENFRENTAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CRISE
Os pequenos empresários vivem o drama da falta de crédito. Conheça a história de um empresário que correu atrás de �nanciamento para 
conseguir enfrentar os prejuízos causados pela crise. Gerson buscou saídas assim que foi obrigado a fechar o restaurante ao público por causa da 
pandemia. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO REALIZA 101 INSPEÇÕES EM SHOPPINGS, APLICA 74 MULTAS E FECHA SEIS LOJAS
A Prefeitura do Rio fez, até o início da tarde deste domingo, mais de 17 inspeções em shoppings da cidade, com sete infrações registradas. A 
vistoria foi realizada por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Intitulada ‘Vigilância no 
Shopping’, a operação visa veri�car irregularidades nesses estabelecimentos e coibir pontos de aglomeração, conferindo o cumprimento das 
medidas estabelecidas pelo poder público para a abertura segura e gradual das atividades econômicas. A �scalização começou na última 
quinta-feira, 11/06, e até agora resultou em 101 inspeções, 74 multas e seis lojas interditadas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PRIORIDADE SERÁ GARANTIR CRÉDITO ÀS MÉDIAS E PEQUENAS EMPRESAS, DIZ MAIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-SP), a�rmou em entrevista à TV CNN Brasil que a Casa dará prioridade às medidas 
que garantam crédito às pequenas e médias empresas.
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

GOVERNO E EMPRESÁRIOS PLANEJAM RETOMADA APÓS BAQUE DA PANDEMIA
Apesar dos estragos causados pela pandemia de Covid-19, o turismo �uminense faz planos para reconquistar visitantes. Diante do cenário atual, 
a expectativa é que os turistas, em especial os de lazer, voltem a se hospedar no Rio e a visitar nossos cartões-postais a partir de setembro. A 
Associação de Hotéis do Rio (ABIH-RJ) prepara para os próximos meses uma campanha de olho em potenciais visitantes. De início, o foco da 
retomada estará nos vizinhos do Sudeste. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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