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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

LINHA DE CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA TERÁ REFORÇO DE R$6 BILHÕES
O governo pretende realocar o dinheiro não utilizado da linha de �nanciamento da folha de pagamento das empresas com faturamento entre R$ 
360 mil e R$ 10 milhões para reforçar o Programa de Apoio às Empresas de Porte Pequeno (Pronampe) que já está chegando ao seu limite 
operacional. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO FACILITA RECONTRATAÇÃO DE DEMITIDO DURANTE A PANDEMIA
O Ministério da Economia editou, nesta terça-feira, uma portaria que permite que as empresas recontratem um mesmo empregado demitido 
num prazo inferior a 90 dias da data da rescisão contratual. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DECRETO PERMITE PRORROGAR SUSPENSÃO DE CONTRATO E CORTE DE JORNADA. ENTENDA COMO FUNCIONA
O governo publicou nesta terça-feira o decreto que permite ampliar os prazos máximos dos acordos trabalhistas durante a pandemia do novo 
coronavírus. Segundo o decreto, os acordos de suspensão do contrato de trabalho podem ser prorrogados por mais 60 dias. Para a redução de 
jornada e salário, por mais 30 dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ACADEMIAS PODEM SER PROIBIDAS DE COBRAR MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE NA PANDEMIA
As academias de ginástica não poderão aplicar multa por quebra de �delidade aos consumidores que solicitarem o cancelamento do contrato ou 
mudança para plano mais vantajoso, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus, no Rio. A norma consta no projeto de lei 2.314/2020, 
aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta terça-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE ACERTA DELAÇÃO E ENTREGA PROVAS CONTRA WITZEL, DIZ SITE
Preso na última sexta-feira em investigação que apura desvio de recursos na compra de respiradores para combate ao novo coronavírus, o 
ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, �rmou um acordo delação de premiada com a Procuradoria Geral da República (PGR) e entregou 
um conjunto de provas materiais envolvendo o governador Wilson Witzel no esquema de corrupção. As informações são da coluna "Radar", no 
site da revista Veja. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

 ‘SE FALOU NO MEU NOME, ESTÁ MENTINDO’, DIZ WITZEL SOBRE DELAÇÃO DE EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE
O governador Wilson Witzel disse estar "tranquilo" em relação à delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos, que, segundo a colunista Bela 
Megale, entrega informações sobre corrupção na pasta envolvendo o governador. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APROVADA EM COMISSÃO, TENTATIVA DE CRIVELLA DE ADIAR ANÁLISE DAS CONTAS PELO TCM SERÁ VOTADA NA CÂMARA
Em reunião realizada nesta terça-feira, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores do Rio deu parecer favorável à prorrogação do 
prazo para o prefeito Marcelo Crivella responder aos questionamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre as contas do ano de 2019.  
Por unanimidade, a Comissão decidiu pela constitucionalidade da extensão do prazo, que será votada em sessão extraordinária marcada para 
quarta-feira, às 11 horas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘É A PIOR HORA DO MUNDO PARA TRIBUTAR O EMPREGO’, DIZ JOSÉ PASTORE
José Pastore, professor da FEA-USP e presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio-SP, a�rma não entender a 
decisão do governo de vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de setores que empregam seis milhões de pessoas. Ele a�rma 
que isso vai na contramão do que é necessário neste momento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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RESTAURANTE ALESSANDRO E FREDERICO FECHA
Localizado na Gárcia D’Ávila, em Ipanema, o restaurante Alessandro e Frederico foi mais um que não resistiu à crise causada pelo Coronavírus e 
fechou as portas. O so�sticado espaço foi aberto há 17 anos e foi batizado com esse nome em homenagem aos �lhos do empresário italiano 
Fabrizio Giuliodori. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

RÉVEILLON NO RJ NÃO DEVE TER PÚBLICO E CARNAVAL DEVE OCORRER APÓS VACINA
Com as incertezas que envolvem a pandemia do novo coronavírus, o Réveillon e o Carnaval — dois maiores eventos da cidade do Rio de Janeiro 
—  podem não ocorrer na época e com o público previsto. Enquanto os festejos de ano novo não devem ter aglomeração na praia de 
Copacabana, a maior festa popular do estado pode ser transferida para junho, segundo discussões travadas pelo governo �uminense.  
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

PÓS-COVID: PARA 75% DOS JOVENS, VOLTAR A FREQUENTAR CINEMAS É PRIORIDADE
Uma pesquisa feita para entender como o público vai enxergar os cinemas após a pandemia do novo coronavírus mostrou que, entre os jovens, 
o retorno às salas de projeção é uma prioridade no quesito entretenimento. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS QUE ENTREGAM COMIDA NO RIO PODEM SER OBRIGADAS A TRABALHAR APENAS COM ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS 
PELA PREFEITURA
Um Projeto de Lei (1354-A/2019 ) apresentado na última semana, na Câmara de Vereadores do Rio, prevê que empresas prestadoras de serviços 
de entrega (delivery) on-line de refeições aceitem em suas plataformas apenas o cadastro de bares, restaurantes e lanchonetes que forem 
autorizados pela Prefeitura. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

O NOVO NORMAL NAS VENDAS
No período em que os shoppings centers permaneceram fechados devido às normas de prevenção contra a covid-19, os lojistas e 
administradores dos centros comerciais tiveram que buscar alternativas para continuar vendendo. Uma delas foi o modelo drive-thru, em que os 
clientes compram o produto pela internet e o retiram em pontos especí�cos sem precisar sair do carro. No Plaza Niterói, esse modelo veio para 
�car mesmo após a reabertura dos shoppings na cidade, autorizada pela prefeitura, mas com restrições, desde o dia 1º deste mês, depois de mais 
de 100 dias de portas fechadas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

EFEITO DA PANDEMIA EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GLOBALMENTE SUGERE QUE CRISE NO EMPREGO PODERÁ SER 
DURADOURA, DIZ ESTUDO
O efeito da Covid-19 para as pequenas e médias empresas (PMEs) globalmente sugere que a crise no mercado de trabalho poderá ser duradoura. 
Com a pandemia, mais de um quarto (26%) desses negócios que operava em janeiro fechou em maio. Entre eles, apenas 36% estimam que vão 
recontratar os mesmos trabalhadores ao reabrirem. No Brasil, essa taxa cai a 18%. Dentre as PMEs que seguiram em atividade, um terço fez 
demissões. Os dados estão em estudo realizado pelo Facebook, em parceria com o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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