
Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2020 – 86ª 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

CAIXA COMEÇA A LIBERAR CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
A Caixa Econômica Federal inicia a liberação, nesta terça-feira, de R$ 3 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas dentro do Pronampe, 
programa do governo lançado na semana passada de crédito com condições especiais para o setor. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA MP QUE REDUZ CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA S COM DERROTA PARA GOVERNO
A Câmara aprovou nesta terça-feira (16) a medida provisória 932 que reduz as contribuições obrigatórias de empresas para �nanciamento de 
serviços sociais autônomos, o Sistema S. Em uma derrota para o governo, deputados diminuíram o período do corte das contribuições de três 
para dois meses.
 (Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SENADO APROVA MP 936, QUE PERMITE REDUÇÃO DE SALÁRIOS E JORNADAS E SUSPENSÃO DE CONTRATOS NA PANDEMIA
O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (16) a medida provisória que permite redução de salários e jornadas e suspensão de contratos 
durante a pandemia de covid-19, para viabilizar a manutenção de empregos (MP 936/2020). Como o texto foi modi�cado pelo Congresso 
Nacional, ele depende agora da sanção presidencial. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

NA ÚLTIMA SEMANA DE MAIO, 28,5 MILHÕES ESTAVAM DESEMPREGADOS OU NÃO CONSEGUIAM PROCURAR UMA VAGA DEVIDO À 
PANDEMIA
Na última semana de maio, 28,5 milhões de pessoas estavam desempregadas ou não conseguiram procurar uma vaga devido à pandemia do 
coronavírus, segundo a pesquisa Pnad-Covid, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FLEXIBILIZAÇÃO NO RIO: ESPECIALISTAS DIZEM QUE É PRECISO CAUTELA ANTES DE ANTECIPAR NOVAS ETAPAS DE REABERTURA DE 
ATIVIDADES
Integrantes da sociedade civil que integram o conselho cientí�co da prefeitura recomendam cautela nos próximos passos para a cidade voltar à 
rotina. Os especialistas sugerem evitar antecipar a reabertura de novos setores da economia, como ocorreu com os shoppings, para avaliar se a 
tendência de redução da curva de contágio realmente será mantida na cidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO DETERMINA QUE 100% DA FROTA DE ÔNIBUS VOLTE A OPERAR
A Prefeitura o Rio publicou uma resolução determinando que 100% da frota de ônibus da cidade voltem ao funcionamento. A determinação foi 
publicada no Diário O�cial do município desta terça-feira (16). 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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ANTONIO QUEIROZ, DA FECOMÉRCIO: “EM 3 MESES AVANÇAMOS DEZ ANOS”
Antonio Queiroz, presidente da Fecomércio, foi o terceiro convidado da série Os Planos da Retomada, que busca debater com executivos e 
empresários soluções e estratégias para reerguer o Rio diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O bate-papo aconteceu 
nesta terça (16), no instagram da Veja Rio, e foi conduzida pela editora-chefe da revista, Fernanda Thedim, que abordou desde os desa�os para 
a reabertura gradual da economia até as transformações no consumo durante a pandemia.
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

VENDAS DO COMÉRCIO DESABAM 16,8% EM ABRIL, PIOR RESULTADO DA SÉRIE HISTÓRICA DO IBGE
As vendas do comércio varejista registraram tombo recorde de 16,8% em abril, na comparação com março, re�etindo o fechamento de lojas por 
todo o país, segundo dados divulgados nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

PESQUISA DA FECOMÉRCIO EM TEMPOS DE PANDEMIA
No Rio de Janeiro, quatro em cada dez empresários pretendem buscar algum tipo de crédito por causa dos impactos do coronavírus. O 
levantamento é do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises. 
(Fonte: Rádio CBN). CONFIRA AQUI!

INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO NO RJ TEM 450 MIL DESEMPREGADOS, E PREJUÍZO DEVE CHEGAR A R$70 BI
Artistas recorrem a �nanciamento coletivo e tentam se reinventar para resistir à crise causada pela Covid-19. 'É triste, mas sabemos que estamos 
no �m da �la. Os shows vão demorar a voltar', lamenta Moacyr Luz, à frente do Samba do Trabalhador.
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

MOVIMENTO DO COMÉRCIO CRESCE 10% COM REABERTURA DE LOJAS, APONTA PESQUISA
A primeira semana de junho (de 1 a 7) no comércio, quando lojas e shoppings já começavam a reabrir com a anuência de prefeitos e 
governadores, houve aumento de 10% na circulação de pessoas, na comparação com a semana mais movimentada de maio. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

MERCADÃO DE MADUREIRA VOLTA A FUNCIONAR NESTA TERÇA (16)
Um dos principais centros comerciais da zona norte do Rio de Janeiro, o Mercadão de Madureira volta a funcionar nesta terça (16) como parte do 
processo de reabertura econômica da cidade. A Vigilância Sanitária fez nesta segunda (15) vistoria no local e orientou os comerciantes. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

PREFEITO DE BELFORD ROXO REABRE COMÉRCIO, ALEGANDO QUE NÚMERO DE INTERNAÇÕES PELA COVID-19 DIMINUIU
Depois da reabertura do comércio nas maiores cidades da Baixada, o município de Belford Roxo também autorizou a retomada de algumas 
atividades na cidade. Em decreto, publicado na noite desta segunda-feira, a prefeitura permitiu o funcionamento de feiras livres, shopping 
centers, centros comerciais e restaurantes, templos religiosos, entre outros estabelecimentos e serviços. As medidas, que também determinam 
o uso de máscaras em qualquer ambiente público ou privado, começaram a valer nesta terça-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID: CRIVELLA ANUNCIA NOVA FASE DA FLEXIBILIZAÇÃO, COM JOGOS DE FUTEBOL
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou no início da tarde desta terça (16) a segunda fase de �exibilização das atividades da cidade. O plano 
de retomada, a partir de quarta (17), prevê o retorno das competições esportivas, mas com os portões fechados – como VEJA RIO publicou na 
manhã desta terça (16), clubes se reuniram com a Federação de Futebol e decidiram, por maioria dos votos, pela volta dos jogos do Campeonato 
Carioca, mas ainda faltava o aval do prefeito. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

LOJAS NO COMÉRCIO POPULAR DA SAARA ABREM PORTAS NESTA TERÇA, MESMO SEM AUTORIZAÇÃO; CRIVELLA PROMETE 
INTENSIFICAR FISCALIZAÇÃO
Na manhã desta terça-feira (16), parte das lojas da Saara, no Centro do Rio, funcionou normalmente. Muitas pessoas foram fazer compras em 
estabelecimentos que não deveriam estar abertos, de acordo com o decreto de reabertura gradual da economia da Prefeitura do Rio por causa 
da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas circulavam sem máscaras. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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