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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

APÓS CAIXA, BANCO DO BRASIL TAMBÉM TEM LIMITE NO PRONAMPE AMPLIADO
Após a Caixa, o Banco do Brasil (BB) também teve seu limite para oferecer empréstimos por meio do Programa de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) ampliado. O banco bateu ontem a cota inicialmente reservada a ele. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA PROGRAMA DE CRÉDITO PARA MEI E MICROEMPRESA POR MEIO DE MAQUININHA DE CARTÃO
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória (MP) 975, de incentivo ao crédito durante a crise do coronavírus. O texto 
ainda precisa ser analisado pelo Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TRABALHADOR DEMITIDO EM PERÍODO DE ESTABILIDADE APÓS ACORDO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO RECEBERÁ INDENIZAÇÃO
Um dispositivo previsto na Lei 14.020, que regulamentou a suspensão de contrato e redução de jornada durante a pandemia, prevê o pagamento 
de indenização ao trabalhador demitido no período de estabilidade. Pelo programa de garantia de emprego lançado pelo governo, o empregado 
que assina acordo individual nestes termos teria direito a permanecer na empresa por período equivalente ao acordo após ter sido restabelecido 
o contrato regular de trabalho. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MP 936: DECRETO QUE AMPLIA OS PRAZOS MÁXIMOS DOS ACORDOS TRABALHISTAS JÁ ESTÁ PRONTO PARA SER PUBLICADO
O decreto que amplia os prazos máximos dos acordos de suspensão temporária dos contratos de trabalho e redução de salário - autorizados pela 
medida provisória (MP) 936, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início desta semana - já está na Casa Civil para publicação no Diário 
O�cial da União. Segundo minuta a qual o Globo teve acesso, os acordos de suspensão podem ser prorrogados por mais 60 dias e para a redução 
de jornada e salário, mais 30 dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA MP QUE FACILITA CRÉDITO A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto-base da Medida Provisória (MP) 975/20, que institui o Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito (Peac). O objetivo da proposta é facilitar o acesso a crédito, com a disponibilização de garantias, e preservar empresas de 
pequeno e médio portes diante dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de covid-19. A matéria segue para o Senado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ALÉM DOS TRENS, METRÔ E ÔNIBUS DO RJ TAMBÉM PODEM SER PARALISADOS
Depois dos trens da SuperVia, que podem ser paralisados em agosto, a população do Rio de Janeiro também pode acabar �cando sem metrô e 
ônibus. Isso porque o MetrôRio e a Fetranspor, que administram, respectivamente, os 2 meios de transporte, relataram que os mesmos também 
estão com problemas em relação à arrecadação e poderão deixar de operar em setembro caso não haja alguma ajuda �nanceira por parte dos 
governos estadual e federal. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DIZ QUE SÓ LIBERA PRAIAS DO RIO APÓS VACINA E VAI MULTAR QUEM ESTIVER NA AREIA SEM MÁSCARA
O prefeito Marcelo Crivella vai manter a proibição de frequência de público nas areias das praias do Rio. Crivella alegou que não seria possível 
tomar banho de sol sem máscara. A decisão foi tomada após uma reunião com o comitê cientí�co, na manhã desta quinta-feira, dia 9. Ele ainda 
anunciou que, a partir deste �m de semana, vai multar em R$ 107 quem desrespeitar a proibição de frequentar a praia. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PRIMEIRO DIA DAS NOVAS REGRAS PARA PASSAGEIROS EM PÉ NOS ÔNIBUS E BRTS TEM AGLOMERAÇÕES
No primeiro dia com as novas determinações sobre passageiros em pé em ônibus e no BRT, o cenário é o de costume do carioca nesta quinta-feira, 
dia 9. Pela manhã, �las para acessar os veículos fazem aglomerações se formarem em algumas estações, e apesar do sinal sonoro, ainda há 
di�culdade na hora de as portas serem fechadas para que os veículos sigam viagem. Em algumas linhas, os articulados já chegavam ao Mato 
Alto, na Zona Oeste, com passageiros em pé, e �caram mais cheios ainda no horário de pico, ultrapassando o limite de usuário s permitido. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

JUNHO REGISTRA MAIS DE 653 MIL PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO
Os pedidos de seguro-desemprego chegaram a 653.160 em junho, informou nesta quinta-feira o Ministério da Economia. O resultado representa 
uma queda de 32% na comparação com maio, em que foram contabilizados 960.309 requerimentos, havendo, portanto, uma diferença de 
307.149. Na comparação com junho de 2019, com 508.886 pedidos, houve aumento de 28,4%. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SEM CONTATO COM GUEDES, MAIA DIZ QUE SÓ CONVERSA COM OS TÉCNICOS DA EQUIPE ECONÔMICA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira que "não tem conversado" com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e que seu diálogo com a equipe econômica está restrito aos técnicos. Ele prometeu iniciar a discussão da reforma tributária na 
próxima semana "independentemente" de iniciativa do governo.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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WHATSAPP: MASTERCARD E VISA ENTREGAM PROPOSTA AO BC PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PELO APLICATIVO
A Mastercard e a Visa entregaram ao Banco Central (BC) o modelo de arranjo de transferências que será utilizado na ferramenta de pagamentos 
e transações do WhatsApp. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LATAM BRASIL ENTRA COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS EUA
A Latam Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, na madrugada de hoje, segundo o jornal O Globo. É a primeira 
empresa brasileira a recorrer ao chamado Chapter 11, legislação americana que garante proteção temporária contra credores para permitir a 
reestruturação da companhia. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

RESTAURANTES, CAFETERIAS E LANCHONETES DE NITERÓI VÃO REABRIR SEGUNDA-FEIRA
Restaurantes, cafeterias e lanchonetes de Niterói serão autorizados a reabrir as portas a partir de segunda-feira. O prefeito Rodrigo Neves fez 
uma reunião com o comitê técnico cientí�co nesta quinta para avaliar as métricas de desempenho da cidade, e como a taxa de transmissão da 
Covid-19 se manteve em queda, a reabertura foi autorizada. Já os bares têm previsão de abrir apenas no dia 20, mesma data prevista para as 
academias de ginástica. O Parque da Cidade, em São Francisco, será reaberto nesta sexta, com regras de visitação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SAIBA QUAIS SÃO AS REGRAS PARA VISITAR OS PARQUES DO RIO DURANTE PANDEMIA DA COVID-19
Depois de permanecerem fechados por mais de 100 dias, três das principais áreas verdes do Rio de Janeiro reabriram nesta quinta-feira, dia 9: 
Parque Nacional da Tijuca, que inclui Parque Lage, e Jardim Botânico. No entanto, a retomada gradual determinada pelo prefeito Marcelo Crivella 
prevê que as chamadas "regras de ouro" precisam ser seguidas à risca durante a pandemia do coronavírus. Entre os dez mandamentos 
determinados em decreto, estão o uso obrigatório de máscara e a higienização das mãos. Ainda não estão permitidos o acesso às cachoeiras, a 
realização de piqueniques e a utilização dos banheiros públicos nos locais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RETOMADA DE ALUGUÉIS DE LOJISTAS EM SHOPPINGS DEVE ACONTECER AO LONGO DE 2021, DIZEM DIRIGENTES
Depois de mais de três meses fechados e dando descontos aos lojistas, os shoppings ainda não conseguem ter uma visibilidade completa sobre 
a retomada dos pagamentos de aluguéis aos níveis anteriores à pandemia. A tendência é que isso possa acontecer ao longo de 2021, 
dependendo do ritmo de retomada da economia. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA CHEGA A 288 INSPEÇÕES EM ESTABELECIMENTOS REABERTOS
A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, realizou 288 inspeções em bares, restaurantes, academias e demais 
estabelecimentos dos setores que voltaram a funcionar na última quinta-feira, no início da "Fase 3A do Plano de Retomada". Durante as ações, 
foram 201 multas e sete interdições. No primeiro �nal de semana de reabertura, foram aplicadas 132 multas em bares e restaurantes. (Fonte: O 
Dia). CONFIRA AQUI!

https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/07/09/latam-brasil-entra-com-pedido-de-recuperao-judicial-nos-eua.ghtml
https://valorinveste.globo.com/noticia/2020/07/09/retomada-de-aluguis-de-lojistas-em-shoppings-deve-acontecer-ao-longo-de-2021-dizem-presidentes-da-aliansce-e-da-br-malls.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/07/09/banco-do-brasil-quer-liberacao-para-emprestar-mais-dinheiro-na-crise.ghtml
https://extra.globo.com/noticias/economia/trabalhador-demitido-em-periodo-de-estabilidade-apos-acordo-de-suspensao-de-contrato-recebera-indenizacao-24520149.html
https://odia.ig.com.br/economia/2020/07/5948947-camara-aprova-mp-que-facilita-credito-a-pequena-e-media-empresas.html
https://diariodorio.com/alem-dos-trens-metro-e-onibus-do-rj-tambem-podem-ser-paralisados/
https://extra.globo.com/noticias/rio/crivella-diz-que-so-libera-praias-do-rio-apos-vacina-vai-multar-quem-estiver-na-areia-sem-mascara-24523639.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Extra
https://extra.globo.com/noticias/rio/primeiro-dia-das-novas-regras-para-passageiros-em-pe-nos-onibus-brts-tem-aglomeracoes-rv1-1-24523204.html
https://odia.ig.com.br/economia/2020/07/5948537-junho-registra-mais-de-653-mil-pedidos-de-seguro-desemprego.html
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10-001.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10-002.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10-003.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10-004.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10-005.jpg
https://www.arteirascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/10-006.jpg
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5948410-prefeitura-chega-a-288-inspecoes-em-estabelecimentos-reabertos-na-fase-de-flexibilizacao.html

