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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

BANCO CENTRAL ANUNCIA MEDIDAS QUE PODEM LIBERAR R$ 270 BILHÕES EM CRÉDITO
O Banco Central (BC) anunciou um pacote bilionário para destravar a oferta de crédito para pequenas empresas e famílias. Entre as medidas, que 
somam R$ 270 bilhões, liberou até o uso de imóvel já �nanciado para fazer um novo empréstimo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DUAS SEMANAS APÓS LANÇAMENTO, SÓ CAIXA COMEÇOU A EMPRESTAR PELO PRONAMPE
Duas semanas após o lançamento do Pronampe, só a Caixa Econômica Federal começou a conceder empréstimos por meio do programa — 
criado para incentivar o crédito a micro e pequenas empresas. Segundo balanço do governo, o banco público fechou 1.558 operações até agora, 
movimentando R$ 72,6 milhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA 15 E 29 DE NOVEMBRO
Com 64 votos a favor e 7 contra, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira o adiamento das eleições municipais para os dias 15 de novembro 
(primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno). A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) teve uma abstenção. Essa 
prorrogação ocorre devido ao avanço dos casos do novo coronavírus no Brasil. Especialistas a�rmam que não é seguro realizar o pleito nas datas 
de 6 e 25 de outubro, previstas inicialmente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO NÃO PRECISARÁ REINTEGRAR TRABALHADORES DISPENSADOS POR PANDEMIA
A desembargadora Ana Maria Moraes, do TRT da 1ª região, suspendeu efeitos de decisão que obrigava a churrascaria Fogo de Chão a readmitir 
trabalhadores dispensados coletivamente por causa da pandemia. O MPT ajuizou ação civil pública após a demissão de mais de 400 funcionários 
da churrascaria ao longo do país, sob a alegação do “fato do príncipe”, previsto da CLT, o qual estabelece que, “no caso de paralisação temporária 
ou de�nitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que 
impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que �cará a cargo do governo responsável”. 
(Fonte: Migalhas). CONFIRA AQUI!

SUPERMERCADOS TERÃO QUE OFERECER SERVIÇO ESPECIAL PARA CLIENTES DURANTE A PANDEMIA
Por 40 votos favoráveis, oito contrários e quatro abstenções, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão 
única, nesta terça-feira (23/06), o projeto de lei 2.544/2020, que obriga os supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares a 
disponibilizar o serviço de empacotamento de produtos nos caixas, enquanto perdurar o estado de calamidade pública devido ao coronavírus. A 
medida será encaminhada ao governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WHATSAPP: PAGAMENTO PELO APLICATIVO É SUSPENSO POR CADE E BANCO CENTRAL
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Banco Central (BC) determinaram nesta terça-feira a suspensão do uso do aplicativo 
WhatsApp para pagamentos e transferências. O serviço foi anunciado na semana passada e prometia realizar operações �nanceiras de maneira 
tão simples como compartilhar uma foto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SOCORRO DA UNIÃO AOS ESTADOS VAI COBRIR PERDAS DE ARRECADAÇÃO, DIZ INSTITUIÇÃO LIGADA AO SENADO
Estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado, aponta que as medidas adotadas pelo governo federal para socorrer os 
governadores são mais do que su�cientes para cobrir a perda de receita dos estados neste ano.
 (Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL PEDE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE IMPEACHMENT NA ALERJ
O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), acionou seus advogados para tentar suspender o processo de impeachment que começa a tramitar na 
Assembleia Legislativa. Em pedido assinado por seus advogados e enviado à Alerj, o mandatário pede para que o Legislativo deixe de analisar o 
caso enquanto não houver uma de�nição mais clara do rito de tramitação, além de um detalhamento maior das provas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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PANDEMIA IMPÕE CUSTOS MILIONÁRIOS A NEGÓCIOS QUE CONTINUAM OPERANDO
As medidas restritivas impostas para conter o coronavírus provocaram duro impacto �nanceiro a negócios que foram obrigados a fecharem as 
portas. Porém, mesmo quem pôde continuar operando viu seus custos aumentarem, e muito, para se adequarem às normas sanitárias para 
impedir a disseminação do vírus, mostram dados reunidos pelo Wall Street Journal. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEM FESTA JUNINA NAS PRAÇAS, RESTAURANTES E PEQUENOS EMPRESÁRIOS MONTAM KITS PARA ‘ARRAIÁ’ EM CASA
Sem as tradicionais festas juninas e julinas na praça ou nos clubes, devido à pandemia, empresários do ramo de gastronomia estão montando 
kits para "arraiás" em casa. As vendas já começam a compensar ao menos parte da receita perdida com a disseminação da doença. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUTORIZADOS, SALÕES DE SHOPPINGS NO RIO NÃO PODEM USAR ÁREA DE ESPERA E DEVEM TER CAPACIDADE REDUZIDA À METADE
Com reabertura antecipada em uma semana pelo prefeito Marcelo Crivella, salões de beleza localizados em shoppings do Rio deverão respeitar 
o limite de 50% da capacidade permitida. Além disso, as recepções não poderão ter área de espera. Clínicas de estética e de depilação ainda não 
estão autorizadas, assim como salões e barbearias de rua.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CABELEIREIROS FORA DE SHOPPINGS QUESTIONAM EXCLUSÃO: ‘POR QUE SÓ ELES PODEM REABRIR’?
Após a prefeitura liberar o funcionamento dos salões de beleza localizados dentro dos shoppings da cidade, proprietários de estabelecimentos 
comerciais questionam os critérios usados na decisão. Para os pro�ssionais, a autorização deveria abranger todos os salões e barbearias do Rio, e 
não apenas parte deles, como ocorreu. O fechamento das unidades há cerca de três meses trouxe queda de até 90% no faturamento mensal de 
cabeleireiros e manicures, que se sentem prejudicados com a reabertura parcial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JUÍZA PROÍBE FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAXIAS. PREFEITURA RECORRE
A Justiça do Rio de Janeiro determinou mais uma vez que a Prefeitura de Duque de Caxias suspenda os efeitos do decreto municipal n° 
7.596/2020, que autorizou a reabertura dos estabelecimentos comerciais do município, desde que sigam protocolos de segurança para 
funcionários e clientes. Na nova decisão, a juíza Elizabeth Maria Saad, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determina ainda 
que a cidade pare de realizar todos os procedimentos na área da saúde, que não sejam considerados de urgência e emergência. A administração 
municipal já entrou com pedido de urgência na apreciação do pedido de suspensão liminar para recorrer da decisão.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS NA PANDEMIA JÁ É MAIOR DO QUE NA CRISE DE 2014
Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que o percentual de famílias com dívidas 
aumentou em junho de 2020 e alcançou novo recorde histórico: 67,1% tem contas em aberto no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, empréstimo pessoal ou prestação de carro e seguro. A proporção de endividados em junho é a maior da série histórica do 
indicador, iniciada em janeiro de 2010, ultrapassando a taxa registrada na crise de 2014. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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