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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 INJETOU R$ 151 BILHÕES NO COMÉRCIO PAULISTA
O auxílio emergencial deve reduzir os prejuízos do comércio, segundo pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP). A 
estimativa da entidade é que dos R$ 190 bilhões que foram liberados em parcelas de R$ 600 para pessoas que enfrentam perda de renda durante 
a pandemia do novo coronavírus, cerca de R$ 151 bilhões foram para a compra de produtos no varejo. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CERCA DE 50% DOS TRABALHADORES PRETENDEM PAGAR DÍVIDAS COM FGTS 
Levantamento feito pela Serasa mostrou que 67% dos trabalhadores entrevistados pretendem realizar o Saque Emergencial do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Desses, 52% devem usar os recursos para o pagamento de dívidas. A pesquisa mostrou que 59% dos 
entrevistados têm valores disponíveis de FGTS para saque. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA NOVA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO PRÉ-SAL PARA CONTEMPLAR ESTADOS E MUNICÍPIOS 
O Senado aprovou, nesta quinta-feira (13), um projeto que muda a destinação de recursos do pré-sal. O texto reduz investimentos em saúde e 
educação e inclui estados e municípios na divisão, além do �nanciamento à expansão de gasodutos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MEI ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁS E LICENÇAS PARA TRABALHAR 
A partir de setembro, os microempreendedores individuais (MEIs) não vão mais precisar de alvarás de funcionamento e licenças para começar a 
funcionar. A determinação foi publicada nesta quinta-feira (13) no Diário O�cial da União e é um re�exo da lei de Liberdade Econômica aprovada 
em 2019. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO QUER QUE EMPRESA TENHA ATÉ 50% DOS EMPREGADOS COM CONTRATO POR HORA
O projeto do governo para afrouxar regras de contratação de trabalhadores prevê que até metade dos empregados de empresas privadas sejam 
pagos por hora trabalhada, em vez de salário mensal. Essa modalidade de contratação deve ser a base da proposta da carteira verde e amarela. 
O governo diz que o objetivo é incentivar a criação de empregos. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

RIO DE JANEIRO TEM SEGUNDA MAIOR QUEDA NA MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR CORONAVÍRUS DESDE MARÇO
A média móvel do coronavírus no estado do Rio de Janeiro (indicativo que calcula os números da Covid-19 dos últimos sete dias) atingiu o menor 
índice de mortes desde o dia 6 de maio, há mais de três meses, quando o índice foi de 59 vítimas a cada 24 horas. Agora são, aproximadamente, 
1.586 casos e 62 mortes de média no Rio. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

TESTE DE COVID-19: ANS INCLUI SOROLOGIA NA LISTA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DOS PLANOS DE SAÚDE
Os planos de saúde terão que cobrir o teste de sorologia para Covid-19. Após muitas idas e vindas, a norma foi aprovada pela diretoria colegiada 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta quinta-feira (13). A regra, no entanto, restringe a cobertura a pacientes sintomáticos 
após o oitavo dia do aparecimento de sintomas.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TSE APROVA RESOLUÇÕES COM NOVAS DATAS PARA O PROCESSO ELEITORAL
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira (13), os ajustes em suas resoluções com as novas datas dos eventos eleitorais e 
votações das eleições municipais deste ano. Devido à pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional aprovou emenda constitucional adiando o 
pleito para 15 de novembro, em primeiro turno, e o segundo turno para 29 de novembro. Originalmente, as eleições acontecem no mês de 
outubro. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!
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APÓS QUATRO MESES DE QUEDA, SETOR DE SERVIÇOS CRESCE 5% EM JUNHO, DIZ IBGE
O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 5% em junho, na comparação com maio, interrompendo uma sequência de quatro taxas 
mensais negativas, segundo divulgou nesta quinta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE).
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

APÓS DEBANDADA DA EQUIPE ECONÔMICA, EMPRESÁRIOS REFORÇAM COBRANÇAS PELAS REFORMAS
A saída dos secretários Salim Mattar (de Desestatizações) e Paulo Uebel (de Desburocratização) do Ministério da Economia foi vista com 
apreensão por grandes empresários, que dizem ter sido pegos de surpresa. Ao mesmo tempo, o fato de o próprio ministro Paulo Guedes admitir 
que a lentidão no ritmo de privatizações e o engavetamento da reforma administrativa motivaram as saídas gerou um movimento de cobrança 
para que o governo ‘volte às origens’ da agenda liberal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RIO QUER QUE REABERTURA DO CRISTO REDENTOR SIRVA DE EXEMPLO AO MUNDO
Fechado desde o início da pandemia, o Cristo Redentor voltará a receber público a partir de amanhã (15). E um dos mais famosos pontos 
turísticos do Rio de Janeiro — e da fé cristã do país — espera servir de exemplo de prevenção ao coronavírus. Nesta quinta (13), o monumento 
passou por um processo de sanitização promovido por soldados do Exército e da Marinha. Nos últimos dias, os militares também capacitaram a 
equipe que trabalha no local para que a desinfecção possa ser feita diariamente pelos próprios funcionários. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO VAI ALTERAR DECRETO PARA ESCLARECER QUE CRECHES SÃO DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA
O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, a�rmou nesta quinta-feira (13) que vai fazer uma alteração no decreto estadual que 
determina o fechamento de escolas no território �uminense para deixar claro que a regra não atinge as creches. A a�rmação foi feita na escadaria 
da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), no Centro, durante uma manifestação feita por representantes de escolas particulares. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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