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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

GOVERNO ESTUDA INJETAR MAIS R$ 6 BI E AJUSTAR REGRAS DO PRONAMPE
O Ministério da Economia avalia reforçar em R$ 6 bilhões o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), diante do rápido esgotamento de recursos nessa linha de crédito. Mas, de acordo com o assessor especial do ministro Paulo Guedes, 
Guilherme A�f, o programa pode ter alguns ajustes para ampliar o acesso às empresas menores. “Acho que o programa tem que ser reformulado”, 
disse ao Valor. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

PRONAMPE: SENADO QUER DIRECIONAR MAIS R$ 17 BILHÕES PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da Medida Provisória (MP) 944, que disponibiliza �nanciamento para pagamento de salários de 
pequenas e médias empresas, vai propor que metade dos R$ 34 bilhões desta linha sejam transferidos para o Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRESCE EM 28% PEDIDOS DE EMPRÉSTIMOS PARA GASTOS COM A CASA NA PANDEMIA
Um levantamento feito pela �ntech de crédito Lendico mostra que os brasileiros estão precisando de dinheiro para cobrir gastos com a casa. De 
março para cá, os pedidos para essa �nalidade passaram de 12% do total de solicitações de crédito em março, para 15,4% em maio, um aumento 
de 28%. A categoria de gastos com a casa envolve os pedidos para compra, �nanciamento e reformas de imóveis, além de dinheiro para 
mudança, pequenos reparos e compra de mobília. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP QUE FLEXIBILIZA LEI TRABALHISTA DURANTE A PANDEMIA PERDE A VALIDADE NA SEGUNDA-FEIRA (20)
O governo trabalha com a possibilidade de que a medida provisória (MP) 927, que �exibiliza a lei trabalhista durante a pandemia do novo 
coronavírus, perca a validade na próxima segunda-feira (20) por falta de tempo hábil de votação do Congresso. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA PROJETO QUE IMPEDE BLOQUEIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei nº 2.801/20, que impede o bloqueio bancário e judicial do auxílio 
emergencial de 600 reais pago em decorrência da pandemia de Covid-19. A exceção é o caso de pensão alimentícia, no limite de até 50% da 
parcela mensal. A matéria segue para o Senado. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ECONOMIA DEFINE PROJETO DE REFORMA TRIBUTÁRIA E INCLUI CRIAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS
O Ministério da Economia fechou sua proposta de reforma tributária e deve enviá-la para Casa Civil ainda nesta semana. O texto, segundo o blog 
apurou, inclui a criação de um imposto sobre pagamentos eletrônicos. Empresários esperam que, desta vez, o governo cumpra sua promessa e 
encaminhe suas sugestões para o Congresso Nacional ainda em julho. 
(Fonte: Portal G1/ Blog do Valdo Cruz).CONFIRA AQUI!

CÂMARA DE VEREADORES AUTORIZA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CRIVELLA EXPLICAR ROMBO BILIONÁRIO EM CONTAS DE 2019
A Câmara de Vereadores do Rio autorizou, nesta quarta-feira (15), a prorrogação do prazo para que o prefeito Marcelo Crivella responda a 
questionamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre o exercício �nanceiro de 2019. Agora, Crivella pode ter mais 90 dias para se 
explicar ao Tribunal sobre um rombo nas contas do ano passado estimado em R$4,24 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PREVÊ QUEDA DE 7,5% PARA PIB DO 2º TRI ANTE 1º TRI
Diante da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Economia espera uma queda de 7,5% no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo 
trimestre ante o primeiro trimestre deste ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o recuo projetado é de 9,3%. Dessa forma, o PIB 
acumulado em quatro trimestres atingirá -1,7%. A estimativa é que apenas o setor agropecuário cresça no segundo trimestre, 1,9% ante o 
trimestre anterior. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

NAS REDES SOCIAIS, WITZEL DIZ: 'NÃO SOU LADRÃO'; ‘NÓS VAMOS VENCER ESSA GUERRA CONTRA A CORRUPÇÃO’, EMENDA
O governador do RJ, Wilson Witzel, postou nesta quarta-feira (15) um vídeo em suas redes sociais em que garante não ser ladrão. “Sou preparado 
para guerra, seja no campo de batalha ou nos tribunais. Eu governo o Rio de Janeiro com ética e transparência para fazer o melhor pela 
população �uminense e não compactuo com qualquer desvio de conduta”, escreveu. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!
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NOVA FASE DA FLEXIBILIZAÇÃO NO RIO ESTÁ PREVISTA PARA AMANHÃ (17); PREFEITURA DEFINE HOJE O QUE VAI MUDAR
Prevista para começar nesta sexta-feira (17), a fase 4 da �exibilização das atividades na cidade do Rio de Janeiro previa, na última versão do 
plano de retomada gradual, divulgada pela prefeitura no dia 10, a volta de eventos culturais em locais fechados, como teatros e cinemas, com 
um terço da lotação. Nesta quinta-feira (16), membros do comitê cientí�co que dá suporte às decisões do município reúnem-se com autoridades 
da prefeitura para decidir o que, de fato, poderá ou não reabrir nesta nova etapa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARNAVAL 2021: INDEFINIÇÃO SOBRE REALIZAÇÃO DE DESFILES PREOCUPA EMPRESÁRIOS
Um dia após a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) anunciar que deixará para setembro uma de�nição sobre os des�les na 
Marquês de Sapucaí, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio (Hotéis Rio) pediu nesta quarta-feira (15) uma de�nição o 
quanto antes, mesmo que seja pelo adiamento da festa. Presidente da entidade, Alfredo Lopes argumentou que todos os setores ligados ao 
turismo precisam se preparar para uma provável mudança, que nortearia planos de contenção de despesas ou de investimentos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TRÊS MIL BARES E RESTAURANTES DO RIO NÃO VÃO CONSEGUIR FICAR ABERTOS ATÉ O FIM DO ANO, ESTIMA SINDICATO
A �exibilização para a retomada das atividades, em especial para os bares e restaurantes no Rio de Janeiro, é muito bem-vinda, mas di�cilmente 
vai conter a onda de fechamento dos estabelecimentos. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DECIDIRÁ COM CONSELHO CIENTÍFICO SE REVOGA SUSPENSÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM BANCAS DO RIO
Após a suspensão da venda de bebidas alcoólicas em bancas de jornais da cidade, em decreto publicado no Diário O�cial do município, nesta 
segunda-feira (13), o prefeito Marcelo Crivella se reuniu com o presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas do Estado do Rio de 
Janeiro (Sinjor-RJ), Nilson Dantas, e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jorge Felipe, na manhã desta quarta-feira (15), para falar 
sobre o funcionamento dos estabelecimentos e a revogação da proibição. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

O IMPASSE DA VOLTA ÀS AULAS NAS ESCOLAS DO RIO
O Rio ainda vive um impasse: como e quando se dará o retorno às aulas presenciais? Tanto nas redes públicas quanto na privada, as atividades 
estão suspensas desde o dia 16 de março, como medida para frear o avanço do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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