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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

GOVERNO ANUNCIA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL POR DOIS MESES, MAS NÃO DETALHA VALOR DE PARCELAS
O governo anunciou nesta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial por dois meses. Os repasses adicionais serão feitos entre julho e 
agosto, mas não há detalhes sobre o cronograma de pagamentos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PROGRAMA DE CRÉDITO PRIVADO PARA MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS CHEGA DO RIO
Empresários, instituições e �lantropos que organizaram uma associação para oferecer empréstimos para microempreendedores afetados pela 
crise do novo coronavírus, a exemplo do que foi feito no Estados Unidos, resolveram ampliar sua área de atuação. Nas próximas semanas, o grupo 
responsável pelo Estímulo 2020 começará a levantar recursos para liberar crédito para pequenos empresários do Rio de Janeiro e do Sul do país. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA DESISTE DE AÇÃO NO STF PARA VOTAR DE NOVO MP 936, QUE TRATA DE SUSPENSÃO DE CONTRATO
A Câmara dos Deputados desistiu do pedido que fez ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que duas medidas provisórias aprovadas pelo 
Senado fossem devolvidas e votadas novamente. São as MPs 936,  que permite a redução de salário e jornada ou a suspensão do contrato de 
trabalho, e a 932, que versa sobre a redução das contribuições das empresas ao Sistema S. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PREVIDÊNCIA SOCIAL PERDE 2,6 MILHÕES DE CONTRIBUINTES NUM ÚNICO TRIMESTRE
Com a pandemia, o Brasil perdeu num só trimestre 2,6 milhões de contribuintes da Previdência Social, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc), divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARTEIRA VERDE-AMARELA DEVE SER VOLTADA A 30 MILHÕES QUE HOJE RECEBEM AUXÍLIO EMERGENCIAL, DIZ GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que a chamada Carteira Verde-Amarela será voltada para ao menos 30 milhões de 
trabalhadores que hoje recebem o auxílio emergencial. Contratações feitas pelo novo regime terão menor incidência de encargos trabalhistas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TAXA DE DESEMPREGO CHEGA A 12,9% EM MAIO, COM 7,8 MILHÕES PERDENDO TRABALHO
Maio foi mais um mês de avanço do desemprego no Brasil, por causa da pandemia do coronavírus. O IBGE divulgou nesta terça-feira que a taxa 
de desocupação �cou em 12,3% no trimestre terminado em maio, a maior desde o início da série do instituto em 2012. Já são 12,7 milhões de 
desempregados no Brasil, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO ULTRAPASSA MARCA DE 10 MIL MORTOS PELO CORONAVÍRUS E JÁ ACUMULA 112 MIL CASOS
Após 105 dias do primeiro óbito por coronavírus no Rio, o estado ultrapassou nesta terça-feira (30) a marca de 10 mil vítimas fatais do novo 
coronavírus. Segundo dados da secretaria estadual de Saúde, em todo o território �uminense 10.080 pessoas perderam suas vidas por causa da 
doença e 112.611 foram infectadas. Nas últimas 24 horas, foram con�rmados 232 novos óbitos e 728 casos da Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO APRESENTA DOCUMENTO PARA EVITAR FIM DA RECUPERAÇÃO FISCAL
O governo do Estado do Rio decidiu entregar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal o documento com as novas medidas 
de compensação �nanceira de R$ 31 milhões - referentes a gastos que violaram o plano. A equipe da Fazenda concluiu o relatório e o enviará logo 
ao comitê, sendo que o prazo para isso era até amanhã. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

EUROPA CONFIRMA OFICIALMENTE QUE BRASILEIROS SERÃO BARRADOS APÓS REABERTURA DAS FRONTEIRAS
A União Europeia con�rmou o�cialmente nesta terça-feira que residentes do Brasil e dos Estados Unidos serão barrados na reabertura das 
fronteiras externas do bloco, no dia 1° de julho, após mais de três meses fechadas. De início, o processo gradual permitirá apenas a visita de 
pessoas oriundas de um grupo de 14 países que conseguiram controlar a pandemia de Covid-19 em seus territórios. Nas Américas, apenas 
Uruguai e Canadá foram incluídos no seleto rol. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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COMÉRCIOS LOCAIS VIRAM PRIORIDADE DURANTE A PANDEMIA
Pesquisa revelou que nesse período 80% dos moradores do estado do Rio preferiram fazer as compras nos comércios de pequeno e médio porte 
dos bairros em que moram. 
(Fonte: TV Band). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS E CENTROS COMERCIAIS DE NITERÓI VÃO REABRIR NESTA QUARTA-FEIRA COM RESTRIÇÕES
Os shoppings e centros comerciais de Niterói voltam a funcionar nesta quarta-feira (1º), com restrições de circulação. Esses estabelecimentos 
entram na segunda etapa do nível amarelo 2, de transição gradual para o novo normal. Durante live em rede social, nesta segunda, o prefeito 
Rodrigo Neves explicou que houve um planejamento feito pelas vigilâncias epidemiológica e sanitária, e pela Secretaria municipal de Saúde, 
com os gestores dos espaços. As praças de alimentação continuam fechadas, mas restaurantes funcionam em esquema de delivery e take away. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FISCALIZAÇÃO FECHA BAR QUE FUNCIONAVA DISFARÇADO DE PET SHOP EM PETRÓPOLIS
Em meio à pandemia do novo coronavírus, clientes de um bar de Petrópolis encontraram uma forma inusitada de driblar a �scalização e 
continuar se reunindo tranquilamente no local. Eles passaram a usar uma passagem secreta, pelos fundos da pet shop que funcionava ao lado 
do estabelecimento. Mas, após denúncias, a prefeitura acabou com a alegria dos frequentadores e do proprietário, que foi multado em R$ 800. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REDE DE ATACADO LANÇA ‘CARTÃO CESTA BÁSICA’ PARA AUXILIAR EM DOAÇÕES
A rede de atacado Assaí, que pertence ao Grupo Pão de Açúcar, lançou um Cartão Cesta Básica para atender a demanda de empresas e pessoas 
físicas por cestas básicas para doações ou entrega a funcionários. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

PESQUISA REVELA QUE CONSUMIDORES FLUMINENSES ESTÃO PRIORIZANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS LOCAIS
Uma pesquisa realizada pelo IFec RJ – Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises – revelou que 81,9% das pessoas priorizam compras nos 
estabelecimentos locais de pequeno e médio porte durante o isolamento social. 
(Fonte: Tribuna de Petrópolis). CONFIRA AQUI!

ACADEMIAS, BARES E RESTAURANTES VOLTAM A FUNCIONAR NESTA QUINTA (2)
Nesta quinta (2), a prefeitura do Rio vai iniciar a 3ª fase do plano de retomada da economia na cidade. Durante a nova etapa, bares, restaurantes, 
academias de ginásticas, barbearias e salões de cabeleireiro de rua poderão reabrir. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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