
Rio de Janeiro, 08 de JUNHO de 2020 – 77ª edição

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

MAIA DIZ QUE VÊ 'CLIMA' PARA APROVAR NOVAS PARCELAS DO AUXÍLIO DE R$ 600
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta quarta-feira (10) que há clima e ambiente no Congresso para aprovar as duas 
novas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600. A intenção do governo anunciada ontem é pagar duas novas parcelas do benefício, mas 
pela metade do valor. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ANUNCIA FUNDO PARA CRÉDITO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Ministério da Economia anunciou nesta quarta-feira (10), no Palácio do Planalto, o Fundo Garantidor de Operações para a linha de crédito 
destinada às micro e pequenas empresas. A linha de crédito será concedida no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

À ESPERA DA PRORROGAÇÃO DA MP 936, EMPRESAS ENFRENTAM DIFICULDADE PARA PAGAR SALÁRIOS
O atraso na votação no Senado da medida provisória (MP) 936 — que permite suspender o contrato de trabalho por dois meses ou reduzir 
jornada e salário por três meses — deixou no limbo uma série de pequenas empresas que aderiram na primeira hora a esta ação emergencial 
do governo para preservar empregos. Elas aguardam a prorrogação da medida para ter fôlego para atravessar a crise. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ADVOGADOS RELATAM AUMENTO NO NÚMERO DE CONSULTAS SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Escritórios de advocacia registraram um aumento nas consultas de clientes sobre o procedimento de recuperação judicial. Embora de imediato 
não tenha crescido tão vertiginosamente o número de ações ajuizadas, empresas de todos os setores procuram consultorias jurídicas para 
entender como funciona o procedimento e para saber o que pode mudar com a tramitação no Congresso de propostas de recuperação judicial 
especí�cas para a pandemia. 
(Fonte: Jota). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

IMPEACHMENT DE WITZEL: VEJA QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS, APÓS ALERJ APROVAR PROCESSO
Após votação simbólica na sessão desta quarta-feira (10) da Alerj, convocada pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT), quando deputados 
estaduais optaram pela abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, por 69 a 0 — apenas Rosenverg Reis (MDB) 
não participou — a Mesa Diretora dará os próximos passos para que o rito prossiga. Saiba como deverá ser feito o rito, segundo as regras do 
parlamento estadual. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WILSON WITZEL É DENUNCIADO À OMS POR FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA EM PLENO PICO DA PANDEMIA
O não-cumprimento das recomendações da Organização Mundial de Saúde, somado às denúncias de corrupção na compra de respiradores e na 
construção de hospitais de campanha, são algumas das informações que constam da denúncia que a deputada Estadual e presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Renata Souza, enviou à Organização 
Mundial de Saúde (OMS), nesta quarta-feira (10). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES ESPERA QUE HAJA ORGANIZAÇÃO DE RETORNO SEGURO AO TRABALHO EM 60 DIAS
O ministro da Economia, Paulo Guedes, considera que a extensão do auxílio emergencial por mais dois meses, em julho e agosto, marcará o 
período necessário para que haja uma organização do “retorno seguro ao trabalho”, seguindo protocolos internacionais. O comentário foi feito 
durante reunião ministerial no Palácio da Alvorada, que é transmitida ao vivo pela TV Brasil. 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI!

SEGUNDA ONDA DA COVID-19 PODE LEVAR PIB DO BRASIL CAIR 9,1%
A economia brasileira deve apresentar queda de 7,4% neste ano, segundo previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Essa retração pode ser ainda maior, se houver uma segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), 
chegando a 9,1% de queda do Produto Interno Bruto. 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO RJ PEDE REVISÃO DO PLANO DE REABERTURA DO COMÉRCIO NA CAPITAL CARIOCA
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) solicitou à Prefeitura do Rio a revisão do plano 
de reabertura do comércio, implementado no dia 2 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de incluir, ainda na fase 2, a abertura 
das lojas de rua. 
(Fonte: Rádio Tupi). CONFIRA AQUI!

VEJA QUAIS SHOPPINGS DO RIO REABREM HOJE (11) E AS REGRAS QUE DEVEM SEGUIR
Após anunciar a reabertura dos shoppings para quarta-feira da semana que vem, o prefeito Marcelo Crivella, num gesto inesperado, divulgou 
ontem (10) que o setor poderá voltar a funcionar já a partir de hoje (11) na cidade. A antecipação, um dia depois de o presidente do Tribunal de 
Justiça, Claudio de Mello Tavares, derrubar liminar que barrava a �exibilização do isolamento social, veio a público após reunião do prefeito com 
representantes de 32 centros comerciais. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS DA BARRA REABREM COM 'REGRAS DE OURO' E OUTRAS MEDIDAS, COMO CÂMERAS QUE MEDEM TEMPERATURA
Liberados para abrir pelo prefeito Marcelo Crivella, os shoppings da região da Barra e de Jacarepaguá voltam a receber público apostando em 
medidas de proteção contra o novo coronavírus, que vão além das chamadas regras de ouro estabelecidas pelo poder público.  
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BRUNO COVAS AUTORIZA A REABERTURA DE SHOPPINGS EM SÃO PAULO
Um dia após permitir a reabertura do comércio de rua, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), autorizou, nesta quarta-feira (10), a volta do 
funcionamento dos shoppings da cidade de São Paulo. A medida tem validade a partir de hoje (11). 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

PERDAS NO SETOR DE TURISMO CHEGAM A QUASE R$ 90 BILHÕES, DIZ CNC
Desde o início da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março, o setor de turismo no Brasil já acumula 
perdas de R$ 87,79 bilhões em relação ao faturamento médio do período, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI!
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