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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

BB COMEÇA A OFERECER LINHA DE CRÉDITO DE R$ 3,7 BI A PEQUENAS EMPRESAS TRÊS SEMANAS APÓS LANÇAMENTO
O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira (1º) que começou a oferecer empréstimos por meio do Pronampe, linha de créditos para micro e 
pequenas empresas. O início das operações ocorre cerca de três semanas após o lançamento do programa, criado para reduzir os efeitos da crise 
do coronavírus, e três meses após o início da pandemia no país.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CAIXA DEPOSITA NOVAS PARCELAS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA NASCIDOS EM MAIO E JUNHO
A Caixa Econômica Federal depositou, nesta quarta-feira (1º), o auxilio emergencial para os trabalhadores que �zeram o cadastro via site e 
aplicativo e para os inscritos no Cadastro Único sem Bolsa Família — nascidos em maio e junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ACABOU PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DA DOMÉSTICA? VEJA O QUE FAZER ENQUANTO GOVERNO NÃO PRORROGA MP 936
Enquanto não sai o decreto do governo federal que vai prorrogar a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho e redução de jornadas 
e salários, para muitos trabalhadores o período de corte previsto inicialmente na Medida Provisória (MP) 936 — que trata do assunto — já se 
encerrou. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO LIBERA MAIS R$ 101 BILHÕES PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quarta-feira (1º) uma medida provisória (MP) que libera mais R$ 101,6 bilhões para o auxílio 
emergencial. O texto foi publicado no Diário O�cial da União (DOU), assim como um decreto que prorroga o auxílio por mais dois meses. Com isso, 
o gasto total do programa chega a aproximadamente R$ 254,2 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONSELHO ACEITA MEDIDAS DE AJUSTE DE WITZEL, E RIO FICA NO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
O Rio conseguiu afastar, por enquanto, o risco de ser excluído do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O Conselho de Supervisão que monitora as 
contas públicas do estado decidiu aceitar parte das compensações oferecidas pelo governador Wilson Witzel a violações ao programa e descartou 
a possibilidade de pedir o �m do auxílio federal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA EM DOIS TURNOS PROPOSTA QUE ADIA ELEIÇÕES PARA NOVEMBRO
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia as eleições 
municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. Durante a votação, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou ao 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que promulgaria a PEC na manhã de hoje (2), às 10h. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MEC LANÇA PROTOCOLO PARA RETORNO ÀS AULAS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS
O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira (1º) um protocolo de biossegurança para retorno das aulas nas 69 universidades 
federais e 41 institutos federais do país. Esse protocolo traz diretrizes de distanciamento social coletivo em ambientes acadêmicos, além de 
medidas básicas de prevenção ao novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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CARDÁPIO VIA QR CODE, DIVISÓRIAS E MESAS NA CALÇADA; CONFIRA O QUE MUDA EM BARES E RESTAURANTES
Depois da reabertura dos shoppings e do comércio de rua e da autorização de caminhadas pela orla, o Rio dá início hoje (2) a mais uma etapa da 
�exibilização do isolamento social. Após mais de cem dias fechados, academias de ginástica e uma boa leva dos dez mil bares, lanchonetes e 
restaurantes da cidade vão abrir as portas. O cenário será bem diferente, com equipamentos de musculação higienizados a cada uso, garçons 
com máscaras, álcool em gel nas mesas, cardápios virtuais e bufê servido por funcionários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ENTREGADORES DE APLICATIVO FAZEM PROTESTOS NAS RUAS DO RIO E DE SP POR MELHOR REMUNERAÇÃO
Entregadores que trabalham com aplicativos de encomendas �zeram protestos nas ruas do Rio e de São Paulo nesta quarta-feira (1º). Os atos 
são dispersos e possuem várias lideranças. Os grupos reivindicam aumento da remuneração por entrega, da taxa mínima por corrida, �m dos 
desligamentos, �m do sistema de pontuação, seguro para roubo ou acidente e auxílio-pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SETOR DE SHOPPINGS É AFETADO POR NOVOS FECHAMENTOS, DIZ BTG
O BTG Pactual lançou a sétima edição de seu “Malls Tracker”, relatório semanal sobre a abertura dos shopping centers durante a pandemia, e disse 
que nesta semana o setor sofreu um novo revés, com mais fechamentos do que aberturas. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

EINSTEIN E AUDITORIA ONYOU CRIAM CERTIFICAÇÃO ANTI-CORONAVÍRUS PARA LOJA
O Hospital Israelita Albert Einstein, melhor hospital do Brasil segundo o ranking da revista americana Newsweek, e a empresa de auditoria 
OnYou estão lançando um selo para certi�car estabelecimentos comerciais que seguem os protocolos do Einstein de prevenção ao novo 
coronavírus. O objetivo da certi�cação é dar ao consumidor mais segurança para voltar às compras enquanto o comércio é autorizado a reabrir as 
portas em diversas localidades do país apesar de o surto da infecção respiratória de Covid-19 ainda estar fora de controle. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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