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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

BANCOS ESTENDEM PAUSA NOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA ATÉ SEIS MESES
Nesta semana, a Caixa divulgou que deve ampliar o prazo de pausa no pagamento das prestações dos �nanciamentos habitacionais, para que a 
suspensão passe a valer por seis meses. Outros bancos também se mobilizaram para estender o benefício concedido durante a pandemia. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

SERVIDORES DO ESTADO TÊM COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUSPENSA POR QUATRO MESES
A cobrança de empréstimos consignados junto às instituições �nanceiras está suspensa por 120 dias. Essa foi uma resolução do governador 
Wilson Witzel, que assinou decreto onde também consta a proibição da cobrança posterior de juros, multa ou qualquer forma de atualização 
monetária nesses empréstimos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. A suspensão vale a 
partir da data da publicação do decreto, que deve acontecer na segunda-feira (20). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

A PANDEMIA E O PROCESSO JUDICIAL
O coronavírus avança, as verdades envelhecem e é difícil dizer o que vem pela frente. A pandemia da Covid-19 assolou o mundo e chacoalhou as 
relações jurídicas. Enquanto navegamos nesse mar de incertezas, o Banco Central projeta, desde junho, uma retração de 6,4% no Produto Interno 
Bruto (PIB) 2020. 
(Fonte: Correio Braziliense). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO DIZ QUE GUEDES PROPÕE NOVO IMPOSTO SOBRE PAGAMENTOS COMO ‘COMPENSAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro falou, neste sábado (18), pela primeira vez a respeito do novo imposto sobre pagamentos e transações eletrônicas 
que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer implementar. Bolsonaro a�rmou que não se trata da antiga CPMF e o objetivo da medida é 
desonerar a folha de pagamento das empresas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRIMEIRA FASE DA REFORMA TRIBUTÁRIA PREVÊ IMPOSTO DE 12% UNIFICANDO PIS E COFINS
Assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, Guilherme A�f Domingos a�rma que a primeira etapa da reforma tributária que será 
entregue ao Congresso na próxima terça-feira (21) é apenas o primeiro passo de um projeto mais amplo. Na primeira fase, o governo vai propor 
apenas a uni�cação do PIS e da Co�ns em um único imposto, chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que teria alíquota de 12%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO PÚBLICO RECOMENDA A SEIS MUNICÍPIOS QUE NÃO FLEXIBILIZEM RESTRIÇÃO SOCIAL
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), expediu, nesta sexta-feira (17), recomendação aos municípios de Nova Iguaçu, 
Queimados, Japeri, Itaguaí, Seropédica e Paracambi, representados por seus respectivos prefeitos e secretários de Saúde, para que não 
�exibilizem a restrição social. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

'TEM QUE PERGUNTAR PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE', DIZ WITZEL SOBRE FECHAMENTO DE HOSPITAIS DE CAMPANHA
Ao ser questionado na manhã deste sábado (18) sobre o fechamento dos hospitais de campanha do Rio, o governador Wilson Witzel (PSC) 
a�rmou que isso deveria ser perguntado ao secretário de Saúde do estado, Alex Bousquet. Witzel deu a declaração durante um evento na Ceasa, 
em Irajá, na Zona Norte do Rio. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RIO TEM PRAIAS VAZIAS E DESRESPEITO ÀS NORMAS DE ESPORTES COLETIVOS
No primeiro sábado após o início da fase 4 da reabertura da cidade do Rio, as praias não encheram, mas o desrespeito às normas esteve presente. 
Nos �nais de semana, todos os esportes coletivos em praias e lagoas seguem proibidos para evitar aglomerações. A PM teve que agir e pediu para 
algumas pessoas deixarem a areia. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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NA FASE 4 DA FLEXIBILIZAÇÃO, COMÉRCIO DE RUA PASSA A ABRIR MAIS CEDO AOS SÁBADOS
Com a entrada da fase 4 da �exibilização, que se iniciou nesta sexta-feira (17), com medidas de retomada gradual das atividades econômicas na 
cidade, o comércio de rua passou a abrir mais cedo aos sábados. Antes, o horário de abertura era às 11h. Agora, passa a ser às 9h. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

WITZEL GARANTE A PERMANÊNCIA DA CEASA NO IRAJÁ
O governador Wilson Witzel (PSC) disse, na manhã deste sábado (18), que a Central de Abastecimento do Rio (Ceasa) vai continuar no Irajá, na 
Zona Norte do Rio. O prefeito de Caxias, Washington Reis (MDB), quer levar o centro de abastecimento para um terreno às margens da Rodovia 
Washington Luís (BR-040), na altura do município da Baixada Fluminense. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

APÓS LIBERAÇÃO, PONTOS TURÍSTICOS DO RIO SERÃO REABERTOS EM AGOSTO
Pontos turísticos do Rio de Janeiro decidiram manter a previsão de retorno para a primeira quinzena de agosto, apesar de terem sido autorizados 
a funcionar com a fase 4 da �exibilização do isolamento social, decorrente do novo coronavírus. Entre as atrações que decidiram continuar 
fechadas em julho estão o Bondinho Pão de Açúcar, o Trem do Corcovado, o AquaRio e a roda gigante RioStar. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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