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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 PREVÊ DESTRAVAR ATÉ R$ 100 BI EM CRÉDITO A MÉDIAS EMPRESAS COM FUNDO GARANTIDOR
O Programa Emergencial de Acesso a Crédito, formalizado nesta terça-feira pelo governo, tem o potencial de viabilizar até R$ 100 bilhões em 
empréstimos a empresas de pequeno e médio portes, segundo cálculos do Ministério da Economia. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DARÁ CRÉDITO BARATO MESMO PARA EMPRESA QUE DEMITIR
O governo vai �exibilizar as regras da linha de �nanciamento da folha de pagamento para permitir que as empresas que tomarem os recursos só 
sejam obrigadas a manter metade dos empregos, e não mais a totalidade. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

APÓS ADIAR PAGAMENTO, GOVERNO E CONGRESSO DISCUTEM CRIAR PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
O governo e o Congresso já discutem a possibilidade de criar um programa de parcelamento dos impostos que estão sendo adiados por decisão 
da própria Receita Federal durante a crise do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA PROJETO DE LEI QUE SUSPENDE REAJUSTE NOS MEDICAMENTOS POR 60 DIAS
Também foi aprovada a suspensão do aumento nas mensalidades dos planos de saúde por 120 dias. O texto vai para a Câmara dos Deputados. O 
governo autorizou reajustes em edição extra do Diário O�cial, medida que foi criticada por muitos parlamentares. 
(Fonte: CBN). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DO RIO VAI PARAR NA JUSTIÇA
No primeiro dia de redução do isolamento social na capital do Rio, que atingiu 31.204 casos do novo coronavírus, com 3.828 mortes, os cariocas 
retomaram as atividades ao ar livre permitidas pela prefeitura na primeira das seis etapas do plano de reabertura, como andar no calçadão, 
nadar ou surfar. As praias da Zona Sul e da Zona Oeste �caram cheias e muita gente aproveitou a reabertura gradual decretada pelo prefeito 
Marcelo Crivella para burlar normas, algumas em vigor mesmo antes da pandemia, como jogar altinha à beira-mar. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RESTRIÇÕES NO TRANSPORTE COLETIVO DO RIO SÃO MANTIDAS MESMO DIANTE DO RELAXAMENTO DO ISOLAMENTO SOCIAL
Embora a Prefeitura do Rio tenha colocado em prática nesta terça-feira (2) a Fase 1 da reabertura de serviços não essenciais na cidade, estão 
mantidas as restrições para acesso a ônibus, barcas, trens e metrô. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

MPRJ MULTA PREFEITURA POR DESCUMPRIR DECISÃO QUE PROÍBE FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL
O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), por meio da Força Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de 
Enfrentamento à covid-19 (FTCOVID-19/MPRJ) e da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Capital, encaminhou, nesta terça-feira, à 7ª 
Vara de Fazenda Pública da Capital petição requerendo a aplicação de multa pessoal ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, no valor de R$ 50 mil, 
por descumprir decisão judicial que determinava que a administração municipal não editasse atos administrativos, relacionados ao combate do 
novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PROCESSO DE IMPEACHMENT DE WITZEL É ACENADO POSITIVAMENTE ATÉ POR GOVERNISTAS NA ALERJ
O presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano (PT), o deputado mais antigo da Casa, Luiz Paulo (PSDB), e até mesmo Márcio 
Pacheco (PSC), que até a semana passada liderava o governo de Wilson Witzel no parlamento, sinalizaram de forma positiva à instauração do 
processo de impeachment, em reunião do colégio de líderes nesta terça-feira (2). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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COVID-19 LEVOU À MANUTENÇÃO DE DESCONTOS DE ALUGUEL EM MAIO, DIZEM SHOPPINGS
As administradoras de shoppings centers Aliansce Sonae e BR Malls estenderam os descontos de aluguel em maio a lojistas adimplentes, devido 
aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

ATIVIDADE DO COMÉRCIO CAI 32% EM ABRIL, MAIOR QUEDA EM 20 ANOS, DIZ SERASA
As restrições de mobilidade e o isolamento social impuseram ao varejo o pior resultado em duas décadas. Dados do Indicador de Atividade do 
Comércio apurado pela Serasa Experian mostram que as vendas no varejo apresentaram um recuo expressivo de -31,8% em abril deste ano na 
comparação com igual período de 2019. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CRISE DO CORONAVÍRUS: METADE DOS EMPREENDEDORES COM MAIS IDADE FECHARAM SEUS NEGÓCIOS, DIZ SEBRAE
Uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) veri�cou que em meio à crise ocasionada pela 
pandemia do coronavírus, o empreendedor com mais idade foi o mais afetado entre os donos de pequenos negócios no Brasil. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA SAÚDE AFIRMA QUE RETOMADA DE ATIVIDADES DEVE SER FEITA COM DISTANCIAMENTO SOCIAL E MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO
O secretário-executivo substituto do Ministério da Saúde, Élcio Franco, recomendou nesta terça-feira a estados e municípios que estão 
retomando suas atividades econômicas que mantenham o distanciamento entre as pessoas e adotem outras ações, como triagem na porta das 
empresas, para evitar a "disseminação coletiva" da Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS SE PREPARAM PARA REABRIR
Após a prefeitura do Rio determinar o plano de �exibilização das medidas adotadas para o combate ao coronavírus, os shoppings do Rio já se 
preparam para adotar os planos de higienização para a reabertura dos estabelecimentos. De acordo com o decreto, os centros comerciais podem 
reabrir na segunda fase do plano, previsto para o dia 16 deste mês, caso a curva da covid-19 se mantenha estável. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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