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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

COM NOVOS R$12 BI NO PRONAMPE, VEJA COMO SOLICITAR O CRÉDITO
A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, 29, que o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) receba um reforço de 12 bilhões de reais. Mas, para que o dinheiro chegue ao Pronampe, falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CAIXA TERÁ NOVA MODALIDADE DE CRÉDITO PARA PESSOA FÍSICA COM GARANTIA DE IMÓVEL
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou mudanças na linha de �nanciamento do home equity, modalidade em que 
um imóvel é dado como garantia. A nova linha, chamada de Real Fácil, permite que o cliente escolha a forma de correção do empréstimo, que 
poderá ser pela TR, pelo IPCA ou por taxa �xa. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

APÓS VETO DE BOLSONARO, PAI SOLTEIRO NÃO PODERÁ RECEBER AUXÍLIO EMERGENCIAL DOBRADO
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso que dava preferência às mulheres no pagamento de 
R$ 1.200 do auxílio emergencial e incluía homens solteiros pais de família na cota dobrada. Apesar do veto, as mães solteiras que tiveram 
cadastro aprovado para pagamento em dobro do benefício continuam recebendo duas cotas normalmente. A derrubada do governo, portanto, 
na prática, afeta apenas os homens nesta situação, que seguem recebendo só R$ 600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA PROJETO QUE CRIA LINHA DE CRÉDITO PARA PROFISSIONAIS LIBERAIS
A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira, um projeto de lei que cria linha de crédito para pro�ssionais liberais, como 
advogados, corretores e arquitetos. De autoria do Senado, o texto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

UMA DAS FUNÇÕES DA NOTA DE R$200: FAZER BRASILEIROS GASTAREM RESERVAS
Em momentos de incerteza como o atual, é totalmente esperado que consumidores �quem mais cautelosos e se preocupem mais com suas 
economias. Esse movimento é visto no mundo todo e é tecnicamente chamado de entesouramento. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

BRASIL REGISTRA 1.129 MORTES EM 24H POR COVID-19; TOTAL É DE 91,2 MIL
O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira (30) a situação epidemiológica do Brasil. Em 24 horas, o País registrou 1.129 novas mortes 
causadas pela Covid-19. O total agora é 91.263. A taxa de letalidade caiu para 3,5%. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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DIA DOS PAIS PODE MOVIMENTAR R$819 MILHÕES NA ECONOMIA DO RIO, ESTIMA FECOMÉRCIO
A Fecomércio, mesmo em plena pandemia, está otimista com o movimento do Dia dos Pais, em 9 de agosto. Uma pesquisa com 533 
consumidores estimou um gasto médio por pessoa de R$ 139,42, e uma injeção de cerca de R$ 819 milhões na economia do Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VENDAS PELA INTERNET SALTAM NO RIO DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA
Pelo menos 1 milhão e 600 mil moradores do estado do Rio passaram a comprar pela Internet durante a pandemia. Uma pesquisa do Instituto 
Fecomércio aponta que 12,6% da população adulta �uminense adotou a modalidade para manter o distanciamento social. Os produtos mais 
comprados foram os da categoria alimentos e bebidas, com 43% dos novos clientes. Em seguida, vêm os artigos de farmácia e médicos, com 
32,1%; e os eletrodomésticos, com 27,5%. O estudo ainda aponta aumento nas compras de vestuário, livros e eletrônicos. 
(Fonte: BandNews FM Rio). CONFIRA AQUI!

MERCADO LIVRE E PAYPAL ANUNCIAM INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO
O Mercado Livre e a PayPal anunciaram nesta quinta-feira, 30, a integração dos serviços de meios de pagamento das companhias no Brasil e no 
México, avançando na parceria �rmada em dezembro de 2019. Com lançamento gradual a partir de agosto, o PayPal estará disponível como 
opção de pagamento em comércios online no Brasil e no México que aceitam Mercado Pago, tanto no check-out online quanto via link de 
pagamento do Mercado Pago. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA ESTUDA ‘ESPALHAR O POVO’ PARA QUE O RÉVEILLON NÃO SEJA CANCELADO
O prefeito Marcelo Crivella comentou nesta quinta-feira sobre a reunião com o setor de hotéis a respeito de um novo formato para o Réveillon, 
devido à pandemia. Ele adiantou que estuda uma proposta para espalhar o público em vez de concentrar todos apenas em Copacabana, na Zona 
Sul da cidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

NÃO HÁ REABERTURA ECONÔMICA POSSÍVEL SEM CONTROLE DO CONTÁGIO DE COVID-19, ALERTAM INSTITUIÇÕES DA ONU
Não há reabertura econômica possível sem controle do contágio da Covid-19 e um plano que evite novas transmissões, alertou nesta quinta-feira 
a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), em coletiva on-line com a Organização Pan-Americana para a Saúde (Opas), 
braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas Américas. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

AMARELINHO DA CINELÂNDIA PLANEJA REABRIR EM SETEMBRO, APÓS RECOLHER AS MESAS EM FUNÇÃO DA CRISE CAUSADA PELA 
PANDEMIA
O tradicional restaurante Amarelinho da Cinelândia, no Centro, fundado há quase um século, em 1921, se tornou assunto entre a boemia carioca 
nesta semana. Nos últimos dias, se espalhou a notícia de que o estabelecimento havia fechado as portas em função da pandemia do novo 
coronavírus — o que representaria mais uma perda de peso para a cidade. Apesar do cenário vazio e melancólico que pode ser observado por 
quem passa em frente ao local, a notícia, no entanto, não se con�rma por inteiro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

METADE DAS EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO TEVE REDUÇÃO DE VENDAS NA 2ª QUINZENA DE JUNHO
Na segunda quinzena de junho, 50,7% das empresas que conseguiram sobreviver à crise, registraram redução nas vendas. Mesmo diante deste 
cenário, porém, os postos de emprego foram mantidos no período. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta, por meio da Pesquisa 
Pulso Empresa do IBGE. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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