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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

ITAÚ ALONGA PRAZOS E DÁ CARÊNCIA DE 6 MESES
O Itaú Unibanco vai ampliar para até 120 dias a carência nas prestações de contratos de crédito de pessoas físicas e para até 180 dias no caso de 
pequenas e médias empresas. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

INSS: 2,6 MILHÕES DE APOSENTADOS DO RIO COMEÇAM A RECEBER 50% DO 13º SALÁRIO NESTA SEXTA-FEIRA (24), MAS NÃO DEVEM 
CORRER ÀS AGÊNCIAS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta sexta-feira (24) 50% do 13º salário de aposentados, pensionistas e titulares 
de auxílios. No estado do Rio, cerca de 2,6 milhões de segurados receberão a primeira parte do abono até o dia 8 de maio, o que representará um 
total de R$ 7 bilhões. Mas, a orientação dos bancos é que as pessoas usem os canais digitais das instituições �nanceiras para pagamentos de 
contas, transferências, recargas de celular e consultas de saldos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

BNDES PEDE PARA SUSPENDER REPASSE AO TESOURO E QUER GARANTIA DA UNIÃO A EMPRÉSTIMO BILIONÁRIO
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para suspender, em 2020 e em 2021, a devolução de 
recursos ao Tesouro Nacional. O executivo quer pagar o mínimo possível de dividendos à União neste ano e no próximo. E solicitou ao governo 
autorização para um empréstimo de US$ 5 bilhões com garantia da União junto a instituições multilaterais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA AMPLIAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA DEMAIS CATEGORIAS DE PROFISSIONAIS
O Senado Federal aprovou, na noite desta quarta-feira (22), o substitutivo da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 873/2020 para ampliar o 
auxílio emergencial de R$ 600 a outras categorias de pro�ssionais informais e autônomos para o enfrentamento da crise da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Entre elas estão motoristas de aplicativo, taxistas, pescadores, manicures, diaristas e artistas. Assim como outros 
trabalhadores, as categorias deste PL receberão o pagamento três vezes. A proposta segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PLANO DE RETOMADA PÓS-CRISE PREVÊ CRIAÇÃO DE 1 MILHÃO DE EMPREGOS COM OBRAS PÚBLICAS
Sob coordenação do ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, e sem participação direta do ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo 
lançou nesta quarta-feira (22) as linhas gerais de um plano de recuperação econômica para superar a crise causada pelo novo coronavírus. O 
programa é sustentado na retomada de obras públicas com recursos do Tesouro Nacional, como forma de evitar uma escalada do desemprego, e 
o presidente Jair Bolsonaro não descarta inclusive �exibilizar o ajuste �scal.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DUQUE DE CAXIAS TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS NAS RUAS
O prefeito Washington Reis assinou decreto nesta quarta-feira (22), determinando o uso obrigatório de máscara facial não pro�ssional durante 
o deslocamento de pessoas por todo o município de Duque de Caxias. A medida entra em vigor imediatamente. Caso o cidadão seja �agrado em 
desacordo com a norma, o infrator pode pagar multa por "opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças 
transmissíveis".
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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WITZEL ESTUDA REABRIR SHOPPINGS E COMÉRCIO DE RUA, COM LIMITE DE PESSOAS E HORÁRIOS ALTERNADOS
O governador Wilson Witzel estuda permitir a reabertura dos shoppings e do comércio de rua, em horários alternados e com limite de pessoas 
por estabelecimento. Atualmente, o comércio formal de serviços não essenciais se encontra fechado por força do decreto estadual que estabelece 
a quarentena devido à pandemia de coronavírus. O plano que será discutido nesta quinta-feira (23) pelo Palácio Guanabara. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO INTERDITA 14 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE SÃO CRISTÓVÃO
A Prefeitura do Rio interditou, nesta quarta-feira (22), 14 estabelecimentos comerciais de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Ordem Pública, os agentes percorreram as ruas São Cristóvão, Figueira de Melo e Sousa Valente, em cumprimento ao 
decreto municipal de enfrentamento à Covid-19, que restringe a abertura do comércio em toda a cidade como medida para evitar as 
aglomerações. 
(Fonte: Band News). CONFIRA AQUI!

INDÚSTRIA E COMÉRCIO INICIAM DEMISSÕES E PREVEEM AO MENOS 3 MILHÕES DE CORTES 
Ainda sem dados o�ciais para medir o impacto da crise do novo coronavírus no mercado de trabalho, entidades setoriais tentam mapear como 
empresários têm reagido a esse choque. Pesquisas de associações apontam que a demissão não é a primeira opção dos empregadores, embora 
em muitos casos ela não tenha sido evitada.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO SUSPENDE FEIRAS LIVRES POR DEZ DIAS 
Em decreto publicado na noite desta quarta-feira (22), a prefeitura do Rio de Janeiro determinou a suspensão das feiras livres da cidade durante 
dez dias. O objetivo é evitar aglomeração e, assim, conter a propagação do novo coronavírus. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE SÃO PAULO QUER VOLTAR A FUNCIONAR NO DIA 1º DE MAIO 
A Federação das Associações Comerciais do Estado São Paulo (Facesp) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) solicitou ao governo paulista 
que o comércio seja parcialmente reaberto a partir de 1º de maio, Dia do Trabalho. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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