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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

BC AUTORIZA USO DE IMÓVEL JÁ FINANCIADO PARA NOVO EMPRÉSTIMO E CRIA LINHA DE CRÉDITO PARA PEQUENA EMPRESA
O Banco Central (BC) anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para atender às micro, pequenas e médias empresas. Junto disso, 
também regulamentou a possibilidade de utilizar um mesmo imóvel em mais de uma operação de empréstimo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COOPERATIVA QUER EMPRESTAR R$1,2 BI A PMEs PELO PRONAMPE
Mais uma instituição �nanceira disponibiliza crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). A cooperativa de crédito Sicredi, presente em 22 estados brasileiros, disponibilizou a linha criada pelo governo. No total, são 1,2 
bilhão de reais disponíveis para liberação. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

EMPREGADOR SÓ PODERÁ RECONTRATAR FUNCIONÁRIO DEMITIDO COM SALÁRIO MENOR MEDIANTE ACORDO COLETIVO
O governo federal suspendeu o prazo mínimo de 90 dias para um funcionário demitido ser recontratado pelo mesmo empregador, mas não pode 
mudar as regras do contrato anterior, como pagar um salário menor, sem um acordo coletivo negociado com o sindicato da categoria. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA AUXÍLIO DE R$600 PARA ATLETAS
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje, 16, o Projeto de Lei (PL) nº 2.824/20, que prevê medidas para socorrer o setor esportivo 
brasileiro enquanto vigorarem as medidas de isolamento social ou de quarentena vinculadas à pandemia do novo coronavírus, causador da 
covid-19. O texto agora segue para apreciação no Senado. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

IMPEACHMENT: VICE-GOVERNADOR CONVERSA COM DEPUTADOS SOBRE SAÍDA DE WITZEL
Ex-chefe de gabinete do deputado estadual Márcio Pacheco (PSC), o vice-governador Cláudio Castro circula com facilidade por corredores e salas 
do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Na última terça-feira, porém, preferiu a discrição do centro administrativo 
da Casa, na Rua da Alfândega 8. Os cuidados com a privacidade encontram explicação no motivo da visita: Castro começou a negociar acordos 
com deputados, a serem honrados caso venha a assumir o governo �uminense com um possível impeachment de Wilson Witzel. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEM SALÁRIOS HÁ TRÊS MESES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE PEDEM SOCORRO
Técnica de enfermagem do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada, unidade estadual de saúde gerida pela 
Organização Social (OS) Instituto Gnosis, Ana Claudia de Oliveira Costa, de 41 anos, diz que está há quase três meses sem salário. Mãe de três 
�lhos — um deles, de 22 anos, tem hidrocefalia, paralisia cerebral e má formação dos ossos —, ela já vê a comida rarear na despensa e tem 
dependido de amigos e parentes para que não falte o que comer. Ana contraiu Covid-19, curou-se, e agora não tem nem dinheiro para a 
passagem até o trabalho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: RIO TEM 134,5 MIL CASOS E 11.849 ÓBITOS
Segundo a secretaria estadual de Saúde o Rio con�rmou, nas últimas 24 horas, 92 mortes por coronavírus e 124 novos casos da doença em todo 
o território �uminense. Desde o início da pandemia, o Rio acumula 134,5 mil casos e 11.849 óbitos por Covid-19 no estado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES ENTREGARÁ PRIMEIRA PARTE DA SUA REFORMA TRIBUTÁRIA NA TERÇA SEM IMPOSTO SOBRE PAGAMENTOS
No mesmo dia em que disse que só deixará o governo à bala, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu nesta quinta-feira que enviará ao 
Congresso Nacional a primeira parte da sua proposta de reforma tributária na próxima terça-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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MAIS DE 700 MIL EMPRESAS QUE FECHARAM AS PORTAS NÃO VÃO REABRIR APÓS FIM DA PANDEMIA
Durante a pandemia de Covid-19, o país perdeu 716 mil empresas. É o que mostra pesquisa inédita do IBGE sobre o impacto da crise do novo 
coronavírus nas companhias divulgada na quinta-feira. O número representa mais da metade de 1,3 milhão de �rmas que estavam com 
atividades paralisadas temporária ou de�nitivamente na primeira quinzena de junho, devido às medidas de distanciamento social. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LIBERDADE VIGIADA: NOVA FASE DE REABERTURA DO RIO TERÁ FISCAIS FIXOS EM POINTS BOÊMIOS; CONFIRA O QUE MUDA NESTA 
SEXTA-FEIRA
Dois passos para frente, um para trás. No anúncio da quarta das seis etapas de reabertura da cidade, que começa nesta sexta-feira com a 
retomada de esportes coletivos ao ar livre e de atividades turísticas, a prefeitura deixou claro que estará de olho mesmo é na boemia desenfreada 
em meio à pandemia. Após cenas de aglomerações no Leblon e em outros points do Rio, serão criados quatro micropolos nos quais �scais, em 
um recuo gradeado, farão o controle do acesso às ruas mais movimentadas da noite carioca nos �ns de semana. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DRIVE-IN RETORNA À LAGOA E SURPREENDE PELA PROCURA NA PRIMEIRA SESSÃO
A primeira sessão do Drive-in Rio Lagoa aberta ao público (houve sessão exclusiva para convidados na quarta-feira) surpreendeu a produção do 
evento na noite desta quinta-feira. Ao todo, ocupantes de 70 carros, de um total de 100 vagas disponibilizadas, curtiam o �lme "Gênio 
Indomável", estrelado pelo saudoso ator Robin Williams. Resgatado pela necessidade de isolamento trazida pela pandemia de Covid-19, a 
"novidade" retorna ao Parque dos Patins, na Zona Sul da cidade, após 27 anos do fechamento do projeto original e promete reavivar a nostalgia 
de gerações de cariocas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVA FASE DA REABERTURA TEM FLEXIBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES E MICROPOLOS DE BLOQUEIO; VEJA O QUE MUDA A PARTIR DE 
SEXTA
Começa nesta sexta-feira a fase 4 da �exibilização do isolamento no Rio. Nesta etapa, pontos turísticos estão liberados para reabrir e a prática de 
esportes coletivos volta a ser permitida na praia, mas com "regras de ouro". Já comércio e academias poderão funcionar com maior capacidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA: PRÉ-ESCOLAS E TURMAS DE 1º E 2º ANO DA REDE MUNICIPAL AINDA NÃO RETORNAM NA FASE DE FLEXIBILIZAÇÃO
Inicialmente previstas para retomarem as atividades na etapa que será iniciada nesta sexta-feira, pré-escolas e turmas de 1º e 2º ano 
permanecerão sem aulas. Um decreto do �m de junho determina que as aulas da rede municipal de ensino continuam suspensas até o dia 3 
agosto. Mas, de acordo com o prefeito Marcelo Crivella, ainda falta um consenso no setor. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GASTOS COM APLICATIVOS DE DELIVERY CRESCEM 103% DE JANEIRO A JUNHO
Uma pesquisa da Mobills, startup de gestão de �nanças pessoais, constatou que os gastos com os principais aplicativos de entregas focados no 
delivery de comida (Rappi, iFood e Uber Eats) cresceram 103% no primeiro semestre de 2020. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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