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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: DIVIDIR PARCELAS 'DARIA MUITA CONFUSÃO', EXPLICA PRESIDENTE DA CAIXA
O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, explicou, na tarde desta sexta-feira (17), que os próximos pagamentos do 
auxílio emergencial serão divididos em ciclos em que o bene�ciário sempre receberá pela data do mês do seu aniversário para simpli�car o 
entendimento e a operação de pagamento. Ao todo serão mais quatro ciclos até que todos os aprovados recebam as cinco parcelas devidas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PROJETO DE LEI PODE GARANTIR 10% DE CADA PEDIDO A ENTREGADOR DE APLICATIVO 
Entregadores de aplicativo, que atualmente recebem entre R$ 4,50 e R$ 7,50 por corrida, podem passar a ganhar uma taxa de 10% sobre cada 
pedido entregue na cidade. O projeto de lei com a medida já tramita na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e foi proposto pelo deputado 
estadual Capitão Paulo Teixeira (Republicanos). O texto propõe que o valor seja incluído na nota �scal da compra, podendo ser pago no ato da 
entrega ou pelo próprio aplicativo. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

EMPREGADOR SÓ PODERÁ RECONTRATAR FUNCIONÁRIO DEMITIDO COM SALÁRIO MENOR MEDIANTE ACORDO COLETIVO
O governo federal suspendeu o prazo mínimo de 90 dias para um funcionário demitido ser recontratado pelo mesmo empregador, mas não pode 
mudar as regras do contrato anterior, como pagar um salário menor, sem um acordo coletivo negociado com o sindicato da categoria. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GUEDES BUSCA APOIO DA INDÚSTRIA PARA REFORMA TRIBUTÁRIA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou nesta sexta-feira (17) para um grupo de líderes industriais um esboço da proposta de reforma 
tributária que pretende começar a discutir, a partir da próxima semana, no Congresso. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MOURÃO DEFENDE IMPOSTO SOBRE PAGAMENTO ELETRÔNICO PARA CUSTEAR RENDA BRASIL
O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta sexta-feira (17) a criação de um imposto sobre transações �nanceiras como uma forma de 
compensar a desoneração da folha de pagamentos e para custear o Renda Brasil, programa social do governo Bolsonaro que vai substituir o Bolsa 
Família. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA DO RIO DETERMINA QUE ESTADO MANTENHA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE CAMPANHA
A Justiça do Rio determinou, na noite desta sexta-feira (17), que o governo do estado mantenha o tratamento de pacientes contra a Covid-19 
nos hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo, sem que sejam transferidos para outras unidades. A decisão, da juíza Aline Maria 
Gomes Massoni da Costa, da 14ª Vara da Fazenda Pública do TJ do Rio, foi concedida poucas horas depois de o Ministério Público e a Defensoria 
Pública darem entrada com petição contrária à medida do governo estadual de desativar os dois hospitais, após término do contrato com a 
Organização Social IABAS. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

OMS DIZ QUE CORONAVÍRUS SE ESTABILIZOU NO BRASIL, MAS AINDA NÃO HÁ QUEDA
Nesta sexta-feira (17), o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, analisou o quadro atual do coronavírus no Brasil, 
em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça. Segundo ele, o número médio de casos diários da doença se estabilizou na casa dos 40.000 nas 
últimas semanas, mas ainda não apresenta uma tendência de queda sustentada. “O vírus ainda dita a regra em muitos países, inclusive no Brasil”, 
alertou. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DE SÃO PAULO CANCELA RÉVEILLON NA AVENIDA PAULISTA
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (17) que não haverá festa de Réveillon na Avenida Paulista na passagem 
de 2020 para 2021. "Já havíamos anunciado que a Virada Cultural seria realizada de forma online. Hoje, a gente anuncia que também não 
teremos o Réveillon na Paulista na virada de ano de 2020 para 2021", disse Covas, em entrevista no Palácio do Bandeirantes ao lado do 
governador João Doria (PSDB). 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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REABERTURA DO RIO: CONFIRA O QUE PODE FUNCIONAR APÓS 4 FASES DE LIBERAÇÃO
Na fase 4 da reabertura gradual na cidade, prefeitura permite ida a pontos turísticos, reduz a distância nas academias e bloqueia acessos a ruas 
boêmias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LIBERDADE VIGIADA: NOVA FASE DE REABERTURA DO RIO TERÁ FISCAIS FIXOS EM POINTS BOÊMIOS
Dois passos para frente, um para trás. No anúncio da quarta das seis etapas de reabertura da cidade, que começou nesta sexta-feira (17) com a 
retomada de esportes coletivos ao ar livre e de atividades turísticas, a prefeitura deixou claro que estará de olho mesmo é na boêmia desenfreada 
em meio à pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EM NITERÓI, AMBULANTES REGULARIZADOS PODERÃO VOLTAR AO TRABALHO NO PRÓXIMO DIA 27
Os vendedores ambulantes regularizados da cidade poderão retomar o trabalho no próximo dia 27. O prefeito Rodrigo Neves anunciou, durante 
live em rede social, que os trabalhadores passarão por um treinamento na próxima quarta-feira (22) para receber orientação sobre os protocolos 
que terão que adotar. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

https://exame.com/brasil/oms-diz-que-coronavirus-se-estabilizou-no-brasil-mas-ainda-nao-ha-queda/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/07/17/prefeitura-de-sao-paulo-cancela-reveillon-na-paulista
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-001.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-002.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-003.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-004.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-005.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-006.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-007.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-008.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/18-009.jpg

