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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: 10 MILHÕES DE PESSOAS AGUARDAM NA FILA A APROVAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA
A Caixa Econômica Federal informou que 10 milhões de trabalhadores ainda aguardam na �la a aprovação da primeira parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, são pessoas que tiveram de refazer o cadastro no aplicativo do banco 
pela segunda e terceira vez devido à inconsistência nos dados ou irregularidades no CPF, decorrentes de questões eleitorais, por exemplo.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM QUATRO VETOS, GOVERNO SANCIONA LEI QUE CRIA PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 
A Lei 13.999/2020, que abre crédito especial no valor de R$ 15,9 bilhões, foi publicada no Diário O�cial da União e entra em vigor nesta 
terça-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FINANCIAMENTOS SUBIRAM 81% EM MARÇO E ABRIL, DIZ PRESIDENTE DO ITAÚ
O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, disse que os bancos concederam 81% a mais de �nanciamentos em março e abril do que no 
mesmo período do ano passado. Em ‘live’ promovida pelo Valor, ele a�rmou que, apesar desse salto na oferta, a demanda cresceu muito mais, 
mas que os bancos precisam levar em conta fatores como a liquidez e os riscos. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÃO TEM QUE SER DEBATIDO, DIZ MANSUETO
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, defendeu nesta terça-feira que o Brasil precisa debater a implementação de um imposto 
sobre transações, citando a necessidade, por exemplo, de levar o comércio eletrônico para a base tributária. Ele destacou, porém, que o país não 
pode repetir algo nos moldes da antiga CPMF. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ALERJ REJEITA PROPOSTA DE ‘LOCKDOWN’ NO RIO
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) rejeitou o projeto que propunha a adoção do isolamento compulsório e integral (lockdown) no 
estado como estratégia para impedir a disseminação do coronavírus. De autoria do deputado Renan Ferreirinha (PSB), a votação terminou com 
apenas um voto a favor, 55 votos contrários e 13 abstenções 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CÂMARA APROVA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS EM TODO O PAÍS
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto-base de um projeto que obriga o uso de máscaras de proteção individual em todo o 
país durante a pandemia. A regra deverá ser observada em espaços públicos, transporte coletivo e locais privados acessíveis ao público. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO DISCUTIRÁ ADIAMENTO DE ELEIÇÕES SEM PRORROGAÇÃO DE MANDATO
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou nesta terça-feira (19) que será criada uma comissão mista, composta 
por deputados e senadores, para avaliar a possibilidade de adiamento das eleições municipais deste ano sem a prorrogação de mandato de 
prefeitos e vereadores. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!
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CORONAVÍRUS: CONFIRA AS RESTRIÇÕES DETERMINADAS PELA PREFEITURA DO RIO, QUE PRORROGOU O PRAZO DE ISOLAMENTO NA 
CIDADE
O prefeito Marcelo Crivella prorrogou por mais sete dias as medidas consideradas restritivas para tentar conter o coronavírus no Rio. Em Diário 
O�cial extra, o prefeito determina que o novo prazo será dia 25 deste mês, com a manutenção, inclusive, da proibição de circulação de pessoas e 
veículos em 11 bairros. O prefeito con�rmou que a decisão foi tomada após uma reunião com a comunidade cientí�ca. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

FACEBOOK LANÇA SERVIÇO DE VENDAS ON-LINE PARA AJUDAR LOJISTAS IMPACTADOS PELA PANDEMIA
O discurso é nobre, de apoio a pequenos negócios impactados pela pandemia do novo coronavírus, mas o anúncio feito nesta terça-feira pelo 
Facebook coloca a companhia em concorrência direta dos gigantes do comércio eletrônico, como Amazon e Alibaba, e os incontáveis 
marketplaces locais. Batizado como Facebook Shops, o novo serviço permite que lojistas criem gratuitamente suas lojas na rede social e no 
Instagram, oferecendo um canal direto para os bilhões de consumidores conectados nas duas plataformas on-line mais populares do planeta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAIXA VAI FAZER PARCERIA COM MAQUININHAS DE CARTÃO PARA FAZER CRÉDITO CHEGAR A MICROEMPRESAS
O governo aposta em uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e as operadoras de maquininhas de cartão para fazer com que o novo crédito 
a micro e pequenas empresas chegue às companhias que precisam do auxílio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: MERCADOS JÁ ACEITAM PAGAMENTO COM CARTÃO VIRTUAL DO CAIXA TEM
Diversos supermercados do Rio de Janeiro começaram a aceitar pagamentos feitos com o cartão de débito digital, emitido pelo aplicativo Caixa 
Tem. A medida amplia a possibilidade de uso do auxílio emergencial de R$ 600, visto que o bene�ciário não precisa mais enfrentar �la nas 
agências da Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas para sacar o dinheiro. Além de comprar mantimentos e produtos de higiene, as redes 
permitem ao consumidor pagar boletos e usar o valor em itens de farmácia ou combustível. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

WITZEL PREVÊ ‘RETOMADA GRADUAL’ DO COMÉRCIO EM JUNHO; NOVO SECRETÁRIO DE SAÚDE ANUNCIA MUDANÇA EM PROTOCOLO 
PARA COVID-19
Durante a apresentação nesta terça-feira do novo secretário de Saúde, o médico infectologista Fernando Ferry, o governador Wilson Witzel 
a�rmou que prevê uma retomada gradual do comércio no Estado do Rio já no início do mês que vem. Witzel disse que, baseado na análise 
semanal da evolução da Covid-19 em território �uminense, estuda, com técnicos, o afrouxamento do isolamento social por área da cidade, de 
acordo com a curva, e vislumbra retomada "quase plena" da atividade comercial em agosto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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