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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

BNDES PRORROGA LINHA DE CRÉDITO PARA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA E DISPONIBILIZA MAIS R$ 5 BILHÕES EM EMPRÉSTIMOS
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) anunciou neste sábado (4) que vai disponibilizar mais R$ 5 bilhões na linha de crédito 
destinada para micro, pequenas e médias empresas. A instituição também prorrogou o período de concessão desses recursos até o dia 31 de 
dezembro de 2020. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BNDES MIRA EMPRESAS MÉDIAS COM CHEQUE DE R$ 300 MILHÕES VIA FUNDO DE 'PRIVATE EQUITY'
Enquanto tenta se desfazer de uma carteira multibilionária de ações de empresas maduras na Bolsa, o BNDES está dobrando a aposta em 
companhias menores. O investimento se dará por meio de fundos de investimentos, o chamado private equity. Dentro dessa estratégia, o banco 
de fomento decidiu aplicar R$ 300 milhões em um novo fundo de participações da gestora ALAOF, que faz parte do grupo americano Acon 
Investments.
(Fonte: O Globo/ Capital). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CARTEIRA VERDE E AMARELA DE PAULO GUEDES QUER OFICIALIZAR UBERIZAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO
O plano para “alavancar” o emprego pós-pandemia do coronavírus que está sendo gestado no Ministério da Economia, sob o comando de Paulo 
Guedes, prevê uma de uberização da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o�cializando um regime de subcontratação de trabalhadores por 
horas e sem direitos, como acontece com os entregadores de aplicativos, que �zeram greve na última quarta-feira (1º).
(Fonte: Revista Fórum). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GUEDES QUER CRIAR VOUCHER PARA CRECHE DE R$ 250 NO RENDA BRASIL, PROGRAMA QUE VAI SUBSTITUIR O BOLSA FAMÍLIA
A equipe econômica avalia criar um voucher de R$ 250 por mês para que crianças atendidas pelo novo programa social Renda Brasil tenham 
acesso a creches. A medida teria custo de R$ 6 bilhões e seria �nanciada com redução de gastos em outras áreas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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VENDAS DO VAREJO BRASILEIRO CRESCERAM 12,5% ENTRE JANEIRO E JUNHO
As vendas do varejo (supermercados, atacarejo e farmácias) no Brasil cresceram 12,5% entre janeiro e o dia 14 de junho deste ano, na 
comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados inéditos da Nielsen.
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS SE REÚNEM COM BOLSONARO, TOFFOLI E ALCOLUMBRE E PEDEM ACESSO A CRÉDITO
Um grupo de dez empresários que integram o chamado Conselho pelo Diálogo pelo Brasil almoçou com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio 
da Alvorada, e cobrou a liberação de mais crédito para a retomada da economia. Na sequência, o grupo se reuniu com o presidente do Congresso, 
Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias To�oli, e avaliou que há um clima de paci�cação entre os três Poderes, o que pode 
facilitar o andamento das reformas estruturais.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CASAS DE SHOW DO RIO TENTAM SE MANTER ATIVAS ENQUANTO AGUARDAM RETOMADA DO SETOR
O período de isolamento social que estamos vivendo, ocasionado pela pandemia do coronavírus, trouxe mudanças à sociedade e ao comércio de 
maneira geral. E um dos ramos mais afetados, sem dúvidas, foi a cultura, com casas de show e boates, independentemente do porte, fechadas 
desde o início da quarentena. Esse setor, inclusive, deve ser um dos últimos a reabrir no Rio de Janeiro.
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

NA PANDEMIA, CONSUMO DE LUZ E ÁGUA CAI, MAS CONTAS SÃO COBRADAS POR MÉDIA E ASSUSTAM COMERCIANTES E MORADORES
As contas de luz e de água estão tirando o sono de pequenos empresários, que tiveram que fechar as portas por causa da pandemia de Covid-19, 
assim como o de muitos brasileiros que se isolaram em casa, com a família, ou se mudaram temporariamente de endereço. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SETOR DE SERVIÇOS ADAPTA INFRAESTRUTURA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO CONSUMIDOR NA REABERTURA
Além de adaptações na logística de estoques, o comércio e os serviços também estão tendo que adaptar a infraestrutura de seus 
estabelecimentos para começar a voltar às atividades. Isso tudo demanda mais investimentos, que pesam principalmente para os pequenos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EM MEIO À PANDEMIA, MERCADO NA ZONA OESTE TEM AGLOMERAÇÃO E CLIENTES SEM MÁSCARAS
Após as noitadas insensatas de quinta-feira (2), no Leblon, e de sexta-feira (3), nos bares e nas calçadas da Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, 
neste sábado (4) foi a vez do bairro vizinho, Recreio dos Bandeirantes, ter estabelecimentos lotados com frequentadores, mais uma vez, sem 
máscaras. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PITICAS FECHA, PELO MENOS, 16 LOJAS NO RIO DE JANEIRO
Algumas lojas da Piticas estão voltando a funcionar. Contudo, muitas outras, por motivos econômicos, permanecerão fechadas mesmo com a 
abertura gradual da economia no Rio de Janeiro. De acordo com informações obtidas pelo DIÁRIO DO RIO, pelo menos, 16 lojas continuarão sem 
abrir no Rio. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

PROFESSORES DA REDE PARTICULAR SE RECUSAM A VOLTAR ÀS AULAS PRESENCIAIS NESTE MOMENTO
Professores da rede privada decidiram, neste sábado (4), em assembleia que não vão voltar a dar aulas presenciais neste momento. A categoria, 
donos de colégios e a prefeitura �zeram duas reuniões na semana passada para negociar o retorno às atividades de ensino, mas não houve 
consenso. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CADEG REABRE COM MOVIMENTO INTENSO: 'NÃO AGUENTAVA MAIS FICAR EM CASA', DIZ ESTUDANTE
O primeiro �m de semana na Cadeg foi de movimento intenso. Corredores lotados, bares e restaurantes cheios, mesmo com capacidade reduzida, 
e até mesmo �las nas lojas e na espera para sentar e comer. Embora a maioria estivesse usando máscaras corretamente, tanto clientes quanto 
funcionários, a reportagem não viu �scalização. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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