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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

BC E BANCOS PÚBLICOS VÃO ANUNCIAR NOVAS MEDIDAS PARA DESTRAVAR CRÉDITO, DIZ GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o Banco Central e bancos estatais, como Caixa Econômica Federal e BNDES, 
anunciarão nesta semana novas medidas para destravar o crédito. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES DIZ QUE GOVERNO VAI UNIFICAR PROGRAMAS SOCIAIS E FORMALIZAR BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
O ministro da Economia, Paulo Guedes, con�rmou nesta terça-feira que o governo vai reformular programas sociais após a pandemia. Segundo 
Guedes, o novo programa se chamará Renda Brasil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RECEITA VAI AVISAR MICROEMPRESAS SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRA A CRISE
A Receita Federal publicou na terça-feira as regras para que micro e pequenas empresas possam contratar empréstimos subsidiados pelo 
governo no chamado Pronampe, programa de apoio a negócios de menor porte. A portaria estabelece como o Fisco informará cerca de 4,5 
milhões de contribuintes sobre a disponibilidade dos recursos. Os �nanciamentos, no entanto, só começarão a ser liberados após os bancos 
adequarem seus sistemas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA PROJETO QUE IMPEDE INSCRIÇÃO DE NOMES EM BANCOS DE CADASTRO NEGATIVO DURANTE PANDEMIA
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira uma proposta de lei que impede a inclusão de consumidores nos bancos de cadastros 
negativos durante a pandemia do novo coronavírus, como o SPC e o Serasa. O texto havia sido alterado pelo Senado, mas os deputados 
rejeitaram o substitutivo elaborado pelos senadores e mantiveram o projeto original. Agora, a iniciativa vai à sanção presidencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MP 936: SENADO VOTA NESTA QUARTA SUSPENSÃO DE CONTRATO E REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO DE TRABALHADORES
O Senado vai votar nesta quarta-feira a medida provisória (MP) 936, que permite acordo para suspensão de contrato de trabalho e redução de 
jornada e salário de empregados durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O texto foi incluído na pauta pelo presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em acordo com a maioria dos líderes partidários, depois de pressão da equipe econômica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO PAGA PRIMEIRA PARCELA DO SOCORRO A ESTADOS E MUNICÍPIOS, DE R$15 BI
Após mais de 70 dias de promessa, o governo pagou a primeira parcela do socorro de estados e municípios nesta terça-feira. O montante de R$ 
15 bilhões foi pago aos 26 estados mais distrito federal, além de municípios. Apenas cinco cidades não receberam a ajuda �nanceira, por não 
terem enviado dados necessários ao Tesouro Nacional. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MAIA SUGERE CORTAR SALÁRIO DOS TRÊS PODERES PARA PAGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL
Apesar de o governo dar como certa a prorrogação do auxílio emergencial por um valor menor dos que os atuais R$ 600, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou, nesta terça-feira, que uma redução no benefício precisa passar pelo Congresso. Ele sugeriu um corte linear nos 
salários de membros dos três Poderes para bancar o benefício no valor de R$ 600 por mais tempo. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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PRESIDENTE DO TJ DERRUBA LIMINAR, E DECRETOS DE FLEXIBILIZAÇÃO NO RJ VOLTAM A VALER
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, derrubou nesta terça-feira (9) a decisão 
que havia suspendido os decretos de �exibilização do Governo do RJ e da prefeitura da capital do estado. O pedido foi feito pela 
Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

DIA DOS NAMORADOS DEVE MOVIMENTAR APROXIMADAMENTE R$788 MILHÕES NO COMÉRCIO
A pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) deve afetar mais uma data importante para o comércio do estado, o Dia dos Namorados. 
Estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que haverá redução tanto no gasto médio com presentes – R$167,78 
(2019) para R$148,90 (2020) -, como no número de consumidores que devem presentear na data. 
(Fonte: Teresópolis Jornal). CONFIRA AQUI!

DE RESTAURANTES A LOJAS, SEBRAE ORIENTA COMO REABRIR PEQUENOS NEGÓCIOS
A reabertura dos negócios está sendo polêmica no momento, seja pela divergência de protocolos entre prefeituras e estados, ou pela falta de 
clareza dos dados para abrir com segurança durante a pandemia do coronavírus. Para ajudar os pequenos empresários na retomada, o Sebrae vai 
disponibilizar um conjunto de 35 materiais, como e-books e vídeos curtos, em seu site e redes sociais, para orientar o retorno dos negócios. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DE SP AUTORIZA REABERTURA DO COMÉRCIO DE RUA; VEJA O QUE ABRE
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), assinou, nesta terça-feira, 9, um termo de compromisso com 27 entidades representativas de 
imobiliárias e do comércio de rua para que elas voltem a funcionar na cidade a partir desta quarta-feira, 10. O estabelecimentos estavam 
fechados desde o dia 23 de março, quando o estado decretou a quarentena. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA DEVE PROVOCAR QUEDA DE 43% EM VENDAS PARA NAMORADOS NO PAÍS
Pesquisa divulgada hoje (9) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o Dia dos Namorados, 
comemorado em 12 de junho, terá queda de 43,1% nas vendas no varejo em todo o país com relação a 2019, como re�exo da pandemia do novo 
coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CIDADES DA BAIXADA QUE FLEXIBILIZARAM ISOLAMENTO TÊM RUAS LOTADAS
Em pelo menos três cidades da Baixada que �exibilizaram o isolamento social, o que se viu foram ruas lotadas, aglomerações e comércio não 
essencial aberto. Nos centros comerciais de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, muitas pessoas já circulavam sem máscaras e a 
distância em �las era desrespeitada, nesta terça-feira. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/09/presidente-do-tj-suspende-liminar-que-suspendia-decretos-de-flexibilizacao.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=MzkwMg&YQ=MzkwMg&bQ=MjY2MTYzMDQ&bA=MjI5MTMy&Ym9vaw=NTIwMjQxOQ&b3JkZW0=MTc2NTkwMjI2&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MDkvMDYvMjAyMA&who=101491&bm9tZQ=RkVDT03JUkNJTyBSSg
https://oglobo.globo.com/economia/de-restaurantes-lojas-sebrae-orienta-como-reabrir-pequenos-negocios-24470324?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://exame.com/brasil/prefeitura-de-sp-autoriza-reabertura-do-comercio-de-rua-veja-o-que-abre/
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5931359-pandemia-deve-provocar-queda-de-43--em-vendas-para-namorados-no-pais.html#artigocompleto
https://extra.globo.com/noticias/rio/cidades-da-baixada-que-flexibilizaram-isolamento-tem-ruas-lotadas-24470721.html
https://oglobo.globo.com/economia/bc-bancos-publicos-vao-anunciar-novas-medidas-para-destravar-credito-diz-guedes-24470075?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://oglobo.globo.com/economia/guedes-diz-que-governo-vai-unificar-programas-sociais-formalizar-beneficiarios-do-auxilio-emergencial-24470036?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://oglobo.globo.com/economia/receita-vai-avisar-microempresas-sobre-emprestimo-contra-crise-24471771?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://oglobo.globo.com/economia/camara-aprova-projeto-que-impede-inscricao-de-nomes-em-bancos-de-cadastro-negativo-durante-pandemia-24471053?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://oglobo.globo.com/economia/mp-936-senado-vota-nesta-quarta-suspensao-de-contrato-reducao-de-jornada-salario-de-trabalhadores-1-24470958?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://oglobo.globo.com/economia/governo-paga-primeira-parcela-do-socorro-estados-municipios-de-15-bi-24469983?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5931324-maia-sugere-cortar-salario-dos-tres-poderes-para-pagar-auxilio-emergencial.html

