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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

CAIXA RECUA E DEIXA DE COBRAR TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO NO PROGRAMA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Diante de reclamações, a Caixa Econômica Federal voltou atrás na cobrança de taxa de abertura de crédito na linha do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O anúncio foi feito em rede social nesta segunda-feira (6) pelo presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PLANEJAMENTO E PESQUISA AJUDAM MICROEMPRESA A TER CRÉDITO NA PANDEMIA
Um dos principais gargalos para os negócios de pequeno porte durante a pandemia da Covid-19 pode ser superado com planejamento e 
pesquisa. Com di�culdade de acesso ao crédito em bancos tradicionais, as micro e pequenas empresas devem avaliar a necessidade do crédito, 
traçar uma estratégia �nanceira e diversi�car a procura para enfrentarem a crise. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

BOLSONARO SANCIONA MP QUE CRIOU PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO
O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira (6) a Medida Provisória (MP) 936, que instituiu o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e Renda. Editada pelo próprio presidente no início de abril, a MP tramitou no Congresso Nacional e foi aprovada pelos 
parlamentares no mês passado, com algumas alterações. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

MAIA BUSCA APOIO PARA PEC QUE PERMITE TERCEIRO MANDATO NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
O desembarque inesperado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao Recife, teve um quê de mistério e indica busca 
de apoio para a PEC que pode lhe permitir disputar novamente a eleição para presidente da Casa, um drible que está na �la do plenário. Ele 
esteve com o governador Paulo Câmara (PSB), a vice-governadora e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, e deputados da oposição ao 
presidente Jair Bolsonaro. Maia também passou na residência do deputado federal Luciano Bivar (PSL), presidente da sigla e inimigo de 
Bolsonaro. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

VENDAS EM JUNHO CRESCERAM 10,3% EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO, DIZ RECEITA
Apesar da crise do coronavírus, a média diária de vendas no país registrou alta de 10,3% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, somando R$ 23,9 bilhões por dia. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6) pela Receita Federal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA ECONOMIA ELABORA MANUAL DE CONDUTA DO SERVIDOR FEDERAL
O Ministério da Economia elaborou o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal, que orienta os servidores sobre as 
condutas esperadas no exercício de suas atribuições. A portaria que divulga o manual é assinada pelo secretário especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital da pasta, Paulo Uebel, e foi publicado no Diário O�cial da União (DOU) desta segunda-feira (6). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PARA CADA VAGA COM CARTEIRA FECHADA, DOIS INFORMAIS FICAM SEM TRABALHO
O vendedor de panos de prato André Nunes, de 30 anos, agora pede trocados para almoçar em um restaurante popular. A diarista Larissa 
Nogueira, de 45, espera por uma cesta básica na porta de uma igreja. Aos 53, o guardador de carros Rogério Silva teve de voltar a morar com a 
�lha. Sem ocupação desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, eles são o retrato do grupo que mais sente a falta de trabalho: os 
informais. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

COMISSÃO DO IMPEACHMENT NA ALERJ DECIDE RETOMAR CONTAGEM DE PRAZOS PARA DEFESA DE WITZEL
A comissão que analisa o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel na Alerj decidiu, em sessão semipresencial nesta segunda-feira 
(6), retomar o prazo de contagem de dez sessões para a defesa do governador. Caso a decisão seja retomada, os representantes da Casa vão aos 
endereços do governador para fazer a intimação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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PREFEITURA DO RIO APLICA 132 MULTAS E FECHA CINCO ESTABELECIMENTOS NO PRIMEIRO FIM DE SEMANA DE REABERTURA DOS 
BARES
A Prefeitura do Rio interditou cinco bares e aplicou 132 multas no primeiro �m de semana de reabertura de bares e restaurantes após as medidas 
de isolamento social por causa da pandemia. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

DEPOIS DE ATAQUES A FISCAIS, CRIVELLA QUER QUE PM LEVE PARA DELEGACIA CASOS DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
Depois de cenas de aglomerações em bares da cidade registradas nos últimos dias, o prefeito Marcelo Crivella a�rmou que quer pedir apoio da 
Polícia Militar para as �scalizações da prefeitura, inclusive para intervir em caso de desobediência.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BAR ONDE FISCAL FOI INSULTADO TINHA 87 KG DE ALIMENTOS ESTRAGADOS 
Lá fora, um burburinho com aglomeração de clientes em plena pandemia do coronavírus. Do lado de dentro, 97 quilos de carnes e queijos 
impróprios para o consumo, acondicionados sem higiene na cozinha. Era este o cenário no bar e restaurante Praticitá, na Rua Olegário Maciel, na 
Barra, bem em frente ao local onde um casal aparece hostilizando e quase agredindo o superintendente de educação e projetos da Vigilância 
Sanitária, Flávio Graça, em cenas exibidas no “Fantástico” deste domingo (5). O bar foi multado e fechado pelos �scais. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

BARES E RESTAURANTES DECIDEM PERMANECER FECHADOS MESMO COM AVAL DE REABERTURA NO RIO
Após a polêmica gerada com a aglomeração de público do lado de fora dos bares e dos restaurantes do Baixo Leblon, na última quinta-feira (2), 
alguns estabelecimentos estão revendo seus protocolos de reabertura enquanto a pandemia não dá sinais de trégua na cidade. Há casas que se 
recusam a abrir mesmo com o aval da prefeitura. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BARES DE SP REABREM COM HORÁRIO LIMITADO E TEMEM PREJUÍZOS
A cidade de São Paulo permitiu, nesta segunda-feira (6), a reabertura de bares e restaurantes. A prefeitura justi�cou o movimento por a�rmar 
que a capital está com estabilização no crescimento de casos da Covid-19, com a doença se interiorizando, e lotação de UTIs abaixo de 70%. A 
reabertura vem com investimentos para conter o avanço do vírus e também com o temor dos estabelecimentos quanto a prejuízos pela falta de 
clientes. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

AVIANCA BRASIL ENTRA NA JUSTIÇA COM PEDIDO DE FALÊNCIA
A Avianca Brasil entrou na Justiça com pedido de falência. A empresa aérea está em recuperação judicial desde dezembro de 2018. Em novembro 
do ano passado, o escritório Alvarez & Marsal, que havia sido nomeado como administrador judicial da empresa, já havia recomendado a falência 
à Justiça. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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