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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 VAI MELHORAR PROGRAMAS DE ACESSO AO CRÉDITO, DIZ SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA ECONOMIA
O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, reconhece que o governo precisa melhorar seus programas de créditos para 
empresas e pessoas físicas. Em entrevista ao GLOBO, o número dois da pasta e responsável pelo grupo de crise para o novo coronavírus do 
ministério, a�rmou que o governo vai rever o programa de �nanciamento da folha de pagamento das empresas, estruturar a medida de créditos 
para micro e pequenas companhias, e lançar uma nova estratégia para levar crédito a médias empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAIXA PROMETE APLICATIVO PARA FACILITAR PAGAMENTO DE R$ 600
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse neste sábado (23), durante entrevista coletiva virtual, que a instituição realizou mais uma etapa 
do pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600. Conforme ele, há no mínimo três semanas não há �las nas agências para receber a ajuda 
implementada para socorrer famílias durante a crise provocada pelo novo coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

NOVAS REGRAS PARA FALÊNCIAS PODEM EVITAR ENXURRADA DE AÇÕES NA JUSTIÇA, DIZEM ESPECIALISTAS
O projeto de lei aprovado na noite da última quinta-feira (21) pela Câmara dos Deputados, que altera as regras sobre falência e recuperação 
judicial de empresas, foi visto como fundamental neste momento de grave crise que poderá di�cultar as �nanças de muitas empresas, 
a�rmaram especialistas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL DIZ QUE VAI ENTREGAR TODOS OS HOSPITAIS DE CAMPANHA NO RJ, APÓS SECRETÁRIO COGITAR PARAR OBRAS
O governador do Rio, Wilson Witzel, informou neste sábado (23) que vai entregar todos os hospitais de campanha que estão com obras atrasadas. 
A declaração, feita em uma rede social, ocorre dois dias após o secretário de Saúde dizer que, com a diminuição da curva, o poder público poderia 
interromper a construção. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA RECEBE PROPOSTAS PARA REABERTURA DO COMÉRCIO; PLANO PREVÊ RETORNO DE AULAS EM 1º DE JUNHO
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, recebeu neste �m de semana propostas de empresários para a reabertura da atividade econômica na cidade. 
Vários planos estão sob análise e serão discutidos em um encontro com a comunidade cientí�ca. Entre eles, está um documento assinado pela 
Associação de Hotéis do Rio (ABIH-RJ) e mais sete entidades empresariais e associações de moradores da região da Barra da Tijuca, que prevê um 
cronograma de reabertura entre os dias 1º e 29 de junho, com limitações de lotação em bares, museus, restaurantes, comércio e transporte. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DIZ QUE É ‘FAKE NEWS’ INFORMAÇÃO SOBRE REABERTURA DO COMÉRCIO CARIOCA
No início da noite deste sábado (23), tanto as redes sociais de Crivella quanto as da Prefeitura do Rio divulgaram um comunicado o�cial alegando 
que a informação sobre o plano de reabrir o comércio carioca de maneira gradativa, a partir do próximo dia 01/06, divulgada em primeira mão 
pelo jornal “O Globo”, é fake. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

LEADER DEVE FECHAR MEGALOJA DO CATETE: O PRÉDIO É DE 1875 E PERTENCE A UM FUNDO
Parece que a crise econômica está fazendo mais uma grande vítima. Uma que tem tudo a ver com a história do Rio de Janeiro. A bonita 
construção centenária na Rua do Catete, 194/198 (antigo 158), onde funciona a �lial das Lojas Leader, deve �car desocupada novamente. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

TURISMO SERÁ O SETOR MAIS AFETADO PELA CRISE E LEVARÁ MAIS TEMPO PARA SE RECUPERAR
Considerado um dos setores mais promissores para a economia brasileira, este ano, o mercado do turismo sofreu um baque com a pandemia do 
novo coronavírus e tudo indica que este será o segmento que levará mais tempo para se recuperar dos efeitos da crise. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!
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