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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

CAIXA EMPRESTA R$160 MILHÕES PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM APENAS UM DIA
Em apenas um dia de funcionamento do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a Caixa 
Econômica Federal emprestou ao segmento R$ 160 milhões. O valor médio dos empréstimos contratados é de R$ 51 mil e o faturamento médio 
dos tomadores de R$ 180 mil. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 64,5 mil empresas já se cadastraram no sistema da instituição 
— primeiro passo para ter acesso ao crédito. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRAZO PARA PEDIR AUXÍLIO EMERGENCIAL TERMINA EM 2 DE JULHO
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que o prazo para solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 vai até 2 de julho, segundo as 
determinações legais. Para ter direito ao benefício, é preciso ter mais de 18 anos e ser trabalhador autônomo, informal ou microempreendedor 
individual (MEI) e preencher uma série de requisitos de comprovação de renda. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO AVALIA ACABAR COM PRAZO PARA RECONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO
A equipe econômica avalia acabar com o prazo para que um funcionário demitido possa ser recontratado pelo mesmo empregador. Atualmente, 
o mesmo empregado não pode ser contratado antes de 90 dias. Uma das ideias em estudo é revogar a portaria que exige esse tempo, o que 
permitiria a recontratação até imediatamente. Isso seria feito apenas este ano - ou enquanto durar o estado de calamidade da pandemia do 
coronavírus - para �exibilizar a atuação dos empresários em um momento de incertezas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO REGISTRA MAIOR NÚMERO DE MORTES POR CORONAVÍRUS EM DUAS SEMANAS E TOTAL VAI A 8.412
Segundo o boletim da secretaria estadual de Saúde, o Rio registrou nas últimas 24 horas 274 mortes pelo novo coronavírus, chegando a 8.412 
vítimas fatais. O número de con�rmações em um único dia é o maior dos últimos 14 dias e o terceiro desde o início da pandemia. Há ainda 1.161 
óbitos em investigação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL VAI À ALERJ PARA CONVERSA COM PRESIDENTE DA CASA E PARLAMENTARES APÓS SESSÃO SOBRE IMPEACHMENT
Após a escolha dos 25 membros da comissão de parlamentares que analisará o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel e também 
do presidente e relator do processo, em sessão nesta quinta-feira na Alerj, o chefe do Executivo estadual decidiu fazer uma visita à Casa, no �m 
do dia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FERRY ADMITE QUE ESPERA ‘SEGUNDA ONDA DE COVID-19’ APÓS REABERTURA DO COMÉRCIO NO RIO
Depois de seis adiamentos, o hospital de campanha de São Gonçalo foi en�m inaugurado na tarde desta quinta-feira. Apenas 40 dos 200 leitos 
previstos estão prontos, 20 deles de UTI e outros 20 de enfermaria. Depois do hospital do Maracanã, a unidade é a segunda de seis anunciadas 
pelo governo do estado a receber pacientes. A próxima a ser aberta deve ser o Hospital de Campanha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 
ainda sem data. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA ANUNCIA FIM DOS BLOQUEIOS PARCIAIS DE RUAS EM 10 BAIRROS DO RIO
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou na tarde desta quinta-feira (18/06) que os bloqueios em ruas de 10 bairros das zonas 
Norte e Oeste da cidade serão �nalizados. O chefe do município disse, contudo, que serão mantidas as intervenções dos calçadões de Bangu e 
Campo Grande, na Zona Oeste, e da região comercial da Avenida Sargento de Milícias, na Pavuna, Zona Norte. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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COM PANDEMIA, CRIAÇÃO DE EMPRESAS CAI 29,5% EM ABRIL
Devido aos efeitos da pandemia do coronavírus no país, a quantidade de abertura de empresas caiu 29,5% em abril na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Os dados são do “Mapa das Empresas”, boletim divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COMERCIANTES DA SAARA PROTESTAM PELA REABERTURA DAS LOJAS NO CENTRO DO RIO
Cerca de 200 comerciantes da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, a Saara, no Centro do Rio, �zeram um protesto na tarde 
desta quinta-feira. Por volta de meio-dia, eles interditaram a Avenida Passos, na altura da Rua da Alfândega, e permaneceram no local por cerca 
de 1h30m. De acordo com o presidente da Saara, Eduardo Blumberg, os comerciantes se sentiram intimidados pela ação da Guarda Municipal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REGIÃO NO CENTRO DO RIO TEM LOJAS DE ROUPAS E DE COSMÉTICOS FUNCIONANDO MESMO SEM LIBERAÇÃO
Se a Saara teve grande movimentação de pessoas na última terça-feira (16/06) e na quarta (17/06), nesta quinta (18/06) foi a vez de outra 
região do Centro do Rio ter lojas funcionando mesmo sem liberação da Prefeitura para isso já voltar a acontecer. Na Rua Sete de Setembro, além 
de praticamente todas as lanchonetes estarem funcionando, a loja de roupas South, que faz esquina com a Rua da Quitanda, tinha sua porta 
aberta e aparente funcionamento normal – embora houvesse um aviso na vitrine que era só para delivery. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

PARCELA DE FAMÍLIAS ENDIVIDADAS REGISTRA PATAMAR RECORDE EM JUNHO, APONTA CNC
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) informou que a proporção de famílias endividadas, medida pela 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), chegou a 67,1% em junho. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

IMÓVEL COMERCIAL JÁ TEM DESCONTO DE ALUGUEL DE ATÉ 50% NA PANDEMIA
O cenário de escritórios vazios gerado pela pandemia está levando as empresas a procurarem os proprietários dos imóveis para negociar 
descontos e carência no aluguel. As imobiliárias já observam devolução de salas por pequenas e médias empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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