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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 AVALIA CRÉDITO DE R$ 10 BI PARA MICROEMPRESA E PRÊMIO PARA 'BOM PAGADOR'
O governo estuda uma nova linha de crédito para microempresas e para trabalhadores autônomos. A ideia é oferecer esse dinheiro diretamente 
por meio de maquininhas de cartões de crédito e débito. O recurso seria lastreado em recebíveis das vendas. Seriam oferecidos até R$ 10 bilhões, 
com recursos garantidos pelo Tesouro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BANCO CENTRAL VAI PERMITIR SAQUE DE DINHEIRO EM COMÉRCIOS 
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, anunciou nesta segunda-feira (22) que a autoridade monetária vai passar a permitir 
saque em dinheiro em comércios. A autorização ainda depende do estabelecimento das regras, que deverão ser divulgadas em agosto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

‘UNIÃO NÃO AGUENTA’, DIZ BOLSONARO SOBRE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600
O presidente Jair Bolsonaro descartou, nesta segunda-feira (22), a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$ 600 por mais de três 
meses. Segundo o presidente, a equipe econômica está disposta a pagar mais duas parcelas, mas em uma quantia menor que a atual.  
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA DO RIO PUBLICA DECRETO PARA LIBERAR VIAGEM DE PASSAGEIROS EM PÉ EM ÔNIBUS
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, publicou no Diário O�cial desta segunda-feira (22) um decreto para liberar a viagem de passageiros em pé em 
ônibus e no BRT. De acordo com o texto, um número de pessoas limitado poderá viajar em pé. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL PRORROGA MEDIDAS RESTRITIVAS E PRAIAS LOTAM NO DIA SEGUINTE 
O governador Wilson Witzel publicou, em uma edição extra do Diário O�cial de sexta-feira (19), a prorrogação de algumas medidas restritivas de 
prevenção e enfrentamento à propagação do coronavírus no estado do Rio. Além da manutenção da suspensão das aulas presenciais das redes 
de ensino estadual, municipal e privada, das atividades coletivas em cinemas e teatros, e do funcionamento de academias de ginástica, o 
governo manteve as recomendações às prefeituras para que não autorizem a população a frequentar praias, lagoas, rios e piscinas. 
(Fonte: Veja Rio Online). CONFIRA AQUI!

ANTES DA SAÍDA DE FERRY, FUNDAÇÃO SAÚDE DESACONSELHOU ABERTURA DE HOSPITAIS DE CAMPANHA EM RELATÓRIO
A equipe técnica da Fundação Saúde, que assumiu a gestão da pandemia do coronavírus no Rio com a chegada do médico Fernando Ferry à 
Secretaria Estadual de Saúde, no início do mês, emitiu um relatório na semana passada desaconselhando a abertura dos cinco hospitais de 
campanha ainda em construção. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM 1,4 MIL NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS, RIO ACUMULA QUASE 9 MIL ÓBITOS
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio registrou nas últimas 24 horas 1.439 novos casos de coronavírus. Desde o início da 
pandemia, o estado já acumula 97,5 mil casos con�rmados da doença. Em território �uminense já foram registrados também 8.933 vítimas 
fatais da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram con�rmados 58 novos óbitos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO DE POLÍTICA ECONÔMICA DEFENDE AVALIAÇÃO 'MÊS A MÊS' PARA PRORROGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, defendeu nesta segunda-feira (22) que a prorrogação do auxílio 
emergencial seja avaliada "mês a mês". Em seguida, segundo o secretário, o caminho seria uma uni�cação de programas sociais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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PREFEITURA DO RIO LIBERA SALÕES DE BELEZA DENTRO DE SHOPPINGS
A Prefeitura do Rio anunciou, nesta segunda-feira (22), que salões de beleza dentro de shoppings já podem abrir. Salões e barbearias de rua 
terão que aguardar a Fase 3 da reabertura, prevista para a semana que vem. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

NITERÓI INICIA NOVA FASE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO E REGISTRA PRAIA CHEIA NESTA SEGUNDA-FEIRA 
Nesta segunda-feira (22), o município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, iniciou nova fase de �exibilização das medidas adotadas para 
combater a Covid-19. Parques, clubes, comércio e instituições religiosas passaram a ter autorização para reabrir, mas ainda com restrições. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

B2W FECHA PARCERIA COM ANCAR IVANHOE PARA INTEGRAÇÃO DE LOJAS EM PLATAFORMA ONLINE
A companhia de varejo online B2W anunciou, nesta segunda-feira (22), um acordo de parceria com a Ancar Ivanhoe, companhia de shopping 
centers, para integração de lojas físicas a sua plataforma de marketplace (shopping virtual). 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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