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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

GUIMARÃES, DA CAIXA: LINHA DE CRÉDITO PARA PMES PODE ACABAR NESTA QUINTA
A Caixa Econômica Federal deve atingir seu limite de crédito na linha do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) nesta quinta-feira, 9, disse o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, à EXAME. O banco, que já emprestou 1,95 bilhão 
de reais desde o dia 16 de junho, tem um limite de cerca de 3 bilhões de reais no programa, o que equivale a 20% dos 15,9 bilhões de reais 
liberados pela União ao Fundo Garantidor de Operações (FGO). 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ APROVA PROJETO QUE REGULAMENTA ATIVIDADES QUE NÃO PRECISARÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em sessão plenária nesta terça-feira (07/07) o projeto de lei 1.805/2020, de 
autoria do deputado Alexandre Freitas (Novo), que reduz a burocracia de permissões para funcionamento de atividades econômicas no estado 
do Rio de Janeiro. O texto regulamenta mais de 280 atividades de baixo risco, que poderão ser exercidas por pessoa física ou jurídica sem a 
necessidade de atos de órgãos públicos, como autorização, licença, alvará, concessão, inscrição, permissão, cadastro e diversos outros atos 
burocráticos para atuação. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

ENTREGADORES DE APLICATIVOS PEDEM A RODRIGO MAIA LEIS PARA MELHORAR REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA
Representantes de vários estados do movimento de entregadores de aplicativos que reivindicam melhores condições de remuneração e de 
trabalho se reuniram por videoconferência com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), nesta quarta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA A MP 925, QUE VIABILIZA SOCORRO ÀS COMPANHIAS AÉREAS
A Câmara dos Deputados terminou nesta quarta-feira a votação da Medida Provisória (MP) 925, editada pelo governo em março com o objetivo 
de ajudar as companhias aéreas a enfrentar a queda de receitas provocada pela redução de voos durante a pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRABALHADOR INTERMITENTE RECEBERÁ MAIS UMA PARCELA DE R$600 DO GOVERNO
Os trabalhadores intermitentes devem receber mais uma parcela de R$ 600 do governo, além das três previstas na medida provisória (MP) 936, 
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida consta do decreto que vai prorrogar os prazos máximos dos acordos de suspensão de 
contrato de trabalho e redução de salário e que deve ser publicado no Diário O�cial da União até hoje. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

FIM DA QUARENTENA LEVARIA RIO A TER 642 MIL CASOS DE CORONAVÍRUS ATÉ SETEMBRO, APONTA PROJEÇÃO DA UFRJ
Após uma terça-feira em que o isolamento social �cou abaixo dos 10% em bairros como Botafogo, Leblon e Ipanema, segundo as aferições da 
empresa Cyberlabs, projeções da UFRJ evidenciam os perigos de um descontrole na retomada das atividades neste momento da pandemia. 
Especialistas responsáveis pelo painel Covidímetro calculam que a mais recente taxa de reprodutividade (R) da Covid-19 no Estado do Rio estava 
em 1,43, um risco alto que, estatisticamente, signi�ca que cada doente pode infectar quase uma pessoa e meia. Com base nesse índice, eles 
estimam que, num cenário de afrouxamento total da quarentena, os casos de coronavírus continuariam subindo por dez semanas, até um novo 
pico entre o �m de agosto e início de setembro, quando se atingiria um acumulado de 642 mil de sintomáticos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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CENTRO DO RIO PRECISARÁ SER REINVENTADO APÓS FECHAMENTO DE LOJAS E ESCRITÓRIOS POR CAUSA DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS
Os efeitos da pandemia da Covid-19 devem mudar o per�l do Centro do Rio. Com lojas comerciais fechando as portas e uma adesão ao home 
o�ce que deverá se prolongar, a tendência é que a área passe a ter uma ocupação mista. Os escritórios e grandes empresas devem “encolher” e 
muitos serão substituídos por espaços de co-working (locais de trabalho compartilhados). No lugar de algumas salas comerciais, devem surgir 
residências, segundo a avaliação de urbanistas e especialistas no mercado imobiliário. A reinvenção do Centro também pode levar ares retrô ao 
coração �nanceiro da cidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

13 ATITUDES PARA APOIAR O PEQUENO NEGÓCIO
As portas fechadas do café mais charmoso do bairro, da lojinha de roupas descoladas, do cabeleireiro que quebra todos os galhos ou do 
restaurante com o garçom que virou melhor amigo não signi�cam que esses negócios estão parados, muito menos que seus proprietários e 
funcionários �caram inativos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA SUSPENDE DECRETO QUE AUTORIZAVA A VOLTA ÀS AULAS EM ESCOLAS PARTICULARES DE CAXIAS
A decisão foi tomada ontem, depois da ação movida pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio contra o decreto do prefeito 
Washington Reis que permitia a volta às aulas da educação infantil já na segunda-feira. Para Defensoria Pública, a retomada das atividades, além 
de ser um risco, também ampliaria as desigualdades. Já o Ministério Público pediu que as escolas privadas apresentem, em 15 dias, um plano de 
ação para retomada das atividades. 
(Fonte: Rádio CBN). CONFIRA AQUI!

COM PANDEMIA, CVC ESTIMA PREJUÍZO SUPERIOR A R$700 MILHÕES
A empresa de viagens CVC anunciou, por meio de fato relevante, que registrou perdas totais de R$ 756 milhões devido à pandemia do novo 
coronavírus, que restringiu bastante o �uxo de pessoas e afetou de forma intensa o setor de turismo. O resultado afeta negativamente as ações 
da empresa, que registram queda de 6% nesta quarta. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA CRESCEM 13,9% EM MAIO, MUITO ACIMA DO PREVISTO
As vendas no comércio varejista subiram 13,9% em maio na comparação com o mês anterior, mostra Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), 
divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. Mesmo considerando que a alta foi em relação a abril, que registrou o pior resultado desde o início da 
pesquisa em 2000, o número sinaliza um movimento de recuperação da economia, pois �cou muito acima das previsões dos especialistas que 
eram de alta de 5,7%, segundo o Valor Data. Houve alta em todas as atividades pesquisadas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ALERJ: MERCADOS E FARMÁCIAS DEVERÃO RESERVAR HORÁRIOS PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE IDOSOS E DEFICIENTES 
DURANTE A PANDEMIA
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, em discussão única, projeto de lei que obriga 
supermercados, mercados, farmácias e estabelecimentos similares a reservar as primeiras três horas de dois dias da semana para atender 
exclusivamente idosos, grávidas e de�cientes, enquanto houver incidência de coronavírus no Estado do Rio. A proposta segue para sanção ou 
veto do governador. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

EMPRESA CIDADÃ: ADESÃO ATÉ DOMINGO
Termina no próximo domingo o prazo para que as empresas cadastradas nos programas Empresa Cidadã 1 e 2 revalidem o termo de adesão pelo 
site https://www.empresacidada.niteroi.rj.gov.br. Nos benefícios, a prefeitura repassa um salário mínimo para até nove empregados de 
empresas com até 19 funcionários (Empresa Cidadã 1) e para até 19 empregados de empresas, clubes e entidades �lantrópicas com até 40 
funcionários (Empresa Cidadã 2). O benefício será pago por um período total de cinco meses. Em contrapartida, as empresas se comprometem a 
não a não reduzirem postos de trabalho por até oito meses. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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