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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

SEBRAE ALERTA QUE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TERÃO ACESSO A CRÉDITOS DO BNDES
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) alertou que essas companhias poderão fazer parte de cadeia produtiva de 
grandes setores da economia na qual poderão ter acesso a crédito facilitado pelo Programa Crédito Cadeias Produtivas do BNDES, que deverá 
realizar medidas de acesso a �nanciamento de até R$ 200 milhões para pequenos e médios fornecedores e distribuidores diante dos problemas 
com o coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 927: CÂMARA APROVA TEXTO QUE MUDA REGRAS TRABALHISTAS DURANTE PANDEMIA
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (17), o texto-base da Medida Provisória 927, que �exibiliza normas trabalhistas durante a 
pandemia do novo coronavírus, como antecipação de férias e feriados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA COMENTA AVANÇO DA COVID-19 NA BAIXADA E NÃO DESCARTA RECUAR REABERTURA DO RIO
A cidade do Rio de Janeiro caminha para a fase 3 do processo de �exibilização das regras de isolamento social. No entanto, o prefeito Marcelo 
Crivella admitiu que nada impede a capital de recuar a qualquer momento. Ao comentar o número de 239 mortos por Covid no Estado, 
registrados na terça-feira (16), ele deixou claro que são os indicadores que ditarão a velocidade e até mesmo a direção da reabertura. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

ALERJ INSTALA COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT DO GOVERNADOR WITZEL
A comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, será instalada hoje (18), às 13h, 
no plenário da Assembleia Legislativa (Alerj). A comissão será instalada de forma presencial, diferentemente das anteriores, que por causa da 
pandemia do novo coronavírus foram virtuais. Na reunião, o grupo formado por deputados dos 25 partidos com representação na Casa vai 
escolher os parlamentares que ocuparão a presidência e relatoria do processo. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GUEDES PROMETE ‘ACELERAR’ REFORMAS EM 60 A 90 DIAS, MANTENDO COMBATE À PANDEMIA
O governo concluiu a elaboração de medidas emergenciais e agora voltará suas atenções para a agenda de reformas. “Estamos voltando para as 
reformas. Nos próximos 60 e 90 dias, iremos acelerar“, disse nesta quarta-feira (17) o ministro da Economia, Paulo Guedes, em palestra por 
videoconferência no Acton Institute, um centro de pesquisa educacional. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

COPOM REDUZ JUROS BÁSICOS DE 3,00% PARA 2,25%, O MENOR PATAMAR DA HISTÓRIA
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu na noite desta quarta-feira (17), por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa 
básica da economia) em 0,75 ponto percentual, de 3,00% para 2,25% ao ano. Este é o oitavo corte consecutivo da taxa no atual ciclo, após 
período de 16 meses de estabilidade. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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BOM DE GINGA, SISTEMA S ESCAPA DE FACADA DE GUEDES
Paulo Guedes prometeu dar uma facada no Sistema S. Mas, bom de ginga, o Sistema S sabe se esquivar de ataques pontiagudos. Promoveu um 
forte lobby na Câmara e conseguiu que os deputados suavizassem a MP que reduzia as contribuições ao sistema. 
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE RUA REABRE NO RIO, MESMO SEM AUTORIZAÇÃO: 'FOMOS HUMILHADOS', DIZ PRESIDENTE DO POLO SAARA
Um dia depois de o prefeito Marcelo Crivella prometer endurecer a �scalização, não faltaram exemplos de falta de controle das medidas de 
isolamento social impostas para o combate à Covid-19. Nesta quarta (17), na área de comércio popular, lojistas insistiram em trabalhar, a 
despeito da promessa de fechamento feita por Crivella. Parte dos comerciantes abriu seus estabelecimentos sem a menor cerimônia, enquanto 
outros colocaram funcionários nas entradas para chamar clientes e levantar portas aos interessados em conferir mercadorias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NO PIOR DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, ECONOMIA PRESSIONA PREFEITURAS POR REABERTURA
Campos está numa encruzilhada, em que é difícil vislumbrar o que a aguarda ao �m dos caminhos a tomar. Por um lado, a pandemia do 
coronavírus está em seu pior momento, no município e na região, com grande crescimento de casos e mortos. Por outro, há também grave crise 
econômica acirrada pelo isolamento social, que lança muitos ao desemprego e à pobreza. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COM PANDEMIA, SETOR DE SERVIÇOS TEM QUEDA RECORDE DE 11,7% EM ABRIL
O volume de serviços prestados no Brasil teve queda recorde de 11,7% em abril, na comparação com março, com perdas generalizadas em todas 
as atividades, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE).
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

VASCO TEM RECURSO REJEITADO NO STJ CONTRA REPASSES PARA SESC E SEBRAE
O STJ negou agravo feito pelo Vasco para ter direito a, veja só, deixar de repassar ao Sesc e ao Sebrae percentuais de 1,5% e 0,3%, 
respectivamente, incidentes sobre sua folha salarial. Alegou ser “sociedade sem �ns lucrativos, o que não se enquadra no conceito de empresa”. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

RECEITA FEDERAL ADIA PAGAMENTO PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE JUNHO PARA NOVEMBRO
A Receita Federal informou, nesta quarta-feira (17), que o pagamento de contribuições sociais com vencimento no mês de junho foi adiado para 
novembro. A mudança segue o padrão do atraso dos pagamentos de abril e maio, que haviam sido empurrados para agosto e outubro, 
respectivamente. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!
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