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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: QUASE 40 MIL PESSOAS DEVOLVERAM BENEFÍCIO QUE RECEBERAM INDEVIDAMENTE
Até a última sexta-feira (12), segundo o Ministério da Cidadania, 39.517 pessoas que não tinham direito ao auxílio emergencial pago pelo 
governo federal em razão da pandemia devolveram o dinheiro aos cofres públicos por meio do portal 
devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936: DECRETO DEVE PERMITIR SUSPENSÃO DE CONTRATO E REDUÇÃO DE SALÁRIO POR ATÉ 4 MESES
O governo deve permitir que a redução de salários prevista na MP 936 seja prorrogada por mais 30 dias, e a suspensão dos contratos de trabalho, 
por mais 60 dias. Segundo técnicos da equipe econômica, o Executivo aguarda apenas a conclusão da votação da MP pelo Senado, prevista para 
hoje (16), para editar o decreto formalizando a ampliação dos prazos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

'MAIOR DIFICULDADE É EM RELAÇÃO À CULTURA DAS PESSOAS EM DESOBEDECER AS LEIS', DIZ PORTA-VOZ DA PM SOBRE 
FLEXIBILIZAÇÃO
A semana passada foi marcada pela �exibilização das medidas de combate à Covid-19 no município do Rio. Shoppings reabertos e praias com 
algumas atividades físicas liberadas acabaram dando brecha para algumas pessoas desrespeitarem as regras de�nidas no plano de retomada 
gradual. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRUNO FUNCHAL ASSUMIRÁ SECRETARIA DO TESOURO EM 31 DE JULHO, DIZ MINISTÉRIO DA ECONOMIA
O Ministério da Economia con�rmou em nota que o economista Bruno Funchal assumirá o posto de Secretário do Tesouro Nacional. Tomará posse 
no dia 31 de julho, em substituição a Mansueto Almeida. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

BRASIL DEVE TER LONGA ‘AGONIA’ COM REABERTURA DA ECONOMIA, DIZ PAES DE BARROS
O Brasil vai agonizar por um longuíssimo período, com mortes diárias por Covid-19, pelo fato de não ter adotado uma política pública mais 
radical de isolamento social. Praticamente todos os Estados anunciaram processos graduais de retomada da atividade econômica, incluindo São 
Paulo. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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QUATRO EM CADA DEZ EMPRESÁRIOS VÃO BUSCAR EMPRÉSTIMO EM JUNHO, DIZ FECOMÉRCIO RJ
Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), da Fecomércio RJ, mostra que 38,7% dos entrevistados sinalizaram 
intenção de pedir empréstimo em junho. O universo da pesquisa abrange 470 empresários do estado do Rio de Janeiro. O motivo para a busca de 
crédito seria o impacto nos negócios causado pela pandemia por Covid-19. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE RUA PEDE À PREFEITURA PELA REABERTURA ANTECIPADA
A abertura das lojas de rua está prevista para acontecer apenas na terceira fase da �exibilização, segundo o plano elaborada pela Prefeitura. 
(Fonte: TV Band/ Jornal do Rio). CONFIRA AQUI!

'REAGE, RIO!' LEVANTA DEBATE SOBRE OS CAMINHOS PARA O COMÉRCIO LOCAL NA PANDEMIA
A chegada do novo coronavírus ao Brasil e as medidas adotadas pelos governos para conter o avanço da pandemia tiraram os clientes das ruas e 
fecharam as lojas. Como consequência, as compras online foram alavancadas. Os donos de pequenos negócios que conseguiram se adaptar a 
essa nova realidade encontraram um caminho para não suspender por completo suas atividades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WHATSAPP PERMITIRÁ FAZER PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS PELO APP NO BRASIL. SAIBA COMO VAI FUNCIONAR
O WhatsApp anunciou, ontem (15), que o Brasil será o primeiro país a usar um serviço de pagamentos por meio do aplicativo de mensagens. A 
ferramenta permite transferir e receber dinheiro em transações instantâneas, usando cartões de débito habilitados no Facebook Pay. Além disso, 
contas cadastradas no WhatsApp Business podem receber pagamentos por produtos e serviços. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AGLOMERAÇÃO E FALTA DE HIGIENE RENDEM MULTA A 82 LOJAS E SHOPPINGS
A “demanda reprimida” dos cariocas – que correram para os shoppings da cidade nos quatro primeiros dias de retomada das atividades 
econômicas – resultou em 82 multas e seis lojas interditadas, do feriado de quinta (11) a domingo (14). 
(Fonte: Veja Rio Online). CONFIRA AQUI!

VERDADES E MENTIRAS SOBRE A REABERTURA DO COMÉRCIO
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Manaus são algumas das cidades brasileiras que iniciaram uma reabertura gradual 
após passar por um período de isolamento social na tentativa de conter a pandemia do novo coronavírus. Com isso, comércios, shoppings, 
escritórios e, em alguns locais, até restaurantes estão autorizados a funcionar. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

HOTÉIS E POUSADAS SÃO REABERTOS EM RIO DAS OSTRAS
De acordo com o Decreto Municipal nº 2561/2020, os hotéis, motéis, hostels e pousadas poderão voltar a atender hóspedes em viagens de 
trabalho desde ontem (15). A capacidade máxima é de 40% das vagas disponíveis, respeitando todas as medidas de segurança e saúde da OMS. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DO COMÉRCIO EM SP PODE AUMENTAR MORTES EM ATÉ 71%, DIZ PESQUISA
O afrouxamento do isolamento social no estado de São Paulo pode ser capaz de aumentar em até 71% o número de mortes causadas pelo vírus. 
É isso que mostra um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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