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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

PRONAMPE: CÂMARA APROVA CRÉDITO EXTRA DE R$12 BI PARA PEQUENA EMPRESA
O Pronampe, linha de crédito para micro e pequenas empresas, vai receber um reforço de R$ 12 bilhões. O primeiro aporte de recursos, na casa 
dos R$ 16 bilhões, foi todo consumido em cerca de um mês. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SENADO APROVA MP QUE FACILITA CRÉDITO POR MEIO DE MAQUININHA DE CARTÃO
O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (29), a Medida Provisória (MP) 975 que cria um programa emergencial de crédito para auxiliar 
microempresas e empresas de pequeno porte a lidar com os efeitos econômicos da pandemia. O texto agora vai à sanção presidencial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: NASCIDOS EM MARÇO RECEBERAM NOVAS PARCELAS NESTA QUARTA-FEIRA (29)
A Caixa Econômica Federal pagou, nesta quarta-feira (29), o auxílio emergencial a trabalhadores nascidos em março de todos os lotes. O valor 
será creditado em conta poupança social digital e poderá ser usado para o pagamento de contas e compras por meio do aplicativo Caixa Tem. 
Para esse grupo, o saque do dinheiro estará disponível nas agências bancárias, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui no dia 1º de 
agosto, próximo sábado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA MP QUE DISPENSA REEMBOLSO EM DINHEIRO AO CONSUMIDOR POR CANCELAMENTO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE 
CULTURA E TURISMO
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) a Medida Provisória (MP) 948, que �xa regras para cancelamento ou adiamento de 
eventos e serviços dos setores de cultura e turismo. Durante a pandemia, segundo o texto, empresários podem decidir não reembolsar 
consumidores em dinheiro se for assegurada a remarcação de novo evento, tais como shows e peças, ou créditos para compra futura de serviços, 
como pacotes de agência de viagem ou reservas de hotelaria. O texto agora segue para o Senado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

'LEI DO PUXADINHO' APROVADA: VEJA COMO VOTARAM OS VEREADORES
O projeto de lei da prefeitura do Rio que busca aumentar a arrecadação em meio à pandemia com a �exibilização das regras urbanísticas na 
cidade, a "Lei do Puxadinho", foi aprovado na Câmara de Vereadores por 29 votos a favor, incluindo o do presidente da Casa, Jorge Felippe (DEM) 
e 19 contrários. Três vereadores estavam ausentes. A proposta foi encaminhada à sanção do prefeito Marcelo Crivella. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BANCO CENTRAL ANUNCIA QUE LANÇARÁ CÉDULA DE R$ 200 EM AGOSTO
O Banco Central informou, nesta quarta-feira (29), que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que 
terá como personagem o lobo-guará. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no �nal de agosto, e a previsão é 
que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 em 2020. É a primeira vez, em 18 anos, que o real ganha uma cédula de novo valor. O 
anúncio do lançamento da nova nota provocou vários memes nas redes sociais. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

BRASIL BATE RECORDE DE MORTES DIÁRIAS PELA COVID-19; TOTAL PASSA DE 90 MIL
Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 90.134 mortes 
pela doença desde o início da pandemia. A soma das pessoas infectadas desde o início da contagem atingiu 2.553.265. Nas últimas 24 horas, 
foram registrados 1.595 novos óbitos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ESTADO DO RIO PRETENDE DESMOBILIZAR TODOS OS HOSPITAIS DE CAMPANHA ATÉ 12 DE AGOSTO
O secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet, informou em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29) que o estado do Rio pretende 
desmobilizar todos os hospitais de campanha até o dia 12 de agosto, caso não haja nenhum impedimento legal até lá. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

IFEC RIO: 72,7% DOS FLUMINENSES QUE TRABALHAM TEMEM PERDER O EMPREGO
Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises do Rio de Janeiro (IFec RJ) nos dias 20 e 21 deste mês, com 436 
consumidores do estado, revela que 72,7% das pessoas que trabalham temem perder o emprego, como efeito da pandemia do novo coronavírus.
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CNC CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR REFORMA TRIBUTÁRIA
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) criou um grupo de trabalho (GT) para analisar as propostas de reforma 
tributária em discussão no Congresso, às quais se juntou na semana passada a que foi apresentada pelo governo. O grupo é liderado pelo 
presidente da CNC, José Roberto Tadros, e composto por diretores da entidade e técnicos com amplo conhecimento do assunto. 
(Fonte: Mercado & Eventos). CONFIRA AQUI!

VIGILÂNCIA SANITÁRIA VAI APONTAR FORMAS MAIS SEGURAS DE CELEBRAR O RÉVEILLON DO RIO
A Prefeitura do Rio ainda estuda quais as formas mais seguras para a celebração do réveillon de 2021. Nesta quarta-feira (29), algumas das 
propostas para a festa foram discutidas em uma reunião virtual entre o município e setores do turismo. A espinha dorsal ainda será desenhada, 
mas a principal aposta é pulverizar a festa em diferentes bairros da cidade, evitando aglomerações e com shows transmitidos pela internet. Nos 
próximos dias, a Vigilância Sanitária vai se reunir para discutir quais são as melhores propostas para a comemoração da virada do ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DE DRIVE-THRU A MUDANÇAS VISUAIS, SHOPPINGS DA ZONA SUL SE RENOVAM
Mesmo quando ainda não podiam abrir as portas, os shoppings da Zona Sul não �caram de braços cruzados. O Botafogo Praia Shopping, por 
exemplo, adotou serviços de entregas por drive-thru, delivery e “Retire aqui”, além de CompraZap para atrair os clientes. No “Retire aqui’’, o 
cliente pode entrar em contato diretamente com a loja, efetuar a compra via WhatsApp ou loja virtual e optar por retirar o produto nos armários 
inteligentes ou em e-lockers. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MEGALOJA DA SÓ À RIGOR, EM COPACABANA, FECHA AS PORTAS APÓS 44 ANOS
Uma das mais tradicionais lojas do Rio que trabalha com aluguel de roupas para festas e casamentos, a Só à Rigor, anunciou o fechamento da sua 
�lial de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O espaço, que contava com cerca de 500 metros quadrados, funcionava a mais de quatro décadas no 
número 71 da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os administradores do empreendimento informaram ao DIÁRIO DO RIO que estão de 
mudança para um imóvel menor, localizado no número 178 da mesma via, no lugar que abrigava o antigo bar e restaurante Le Bec Fin. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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