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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

GOVERNO LIBERA MAIS R$ 12 BILHÕES AO PRONAMPE; VEJA COMO FUNCIONA
O governo sancionou ontem o projeto que disponibiliza mais R$ 12 bilhões para o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte). Em junho, o governo já havia direcionado R$ 15,9 bilhões em recursos para essa linha de crédito. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CERCA DE QUATRO MILHÕES DE PESSOAS SOLICITARAM EMPRÉSTIMO DURANTE A PANDEMIA
Cerca de quatro milhões de domicílios no país solicitaram um empréstimo desde o início da pandemia, o equivalente a quase 6% das moradias, 
segundo dados da pesquisa de acordo com números divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística) pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD Covid19), nesta quinta-feira. Dos que solicitaram, cerca de 82% obtiveram o crédito. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DECRETO AMPLIARÁ EM 60 DIAS AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES INTERMITENTES
O governo federal deve prorrogar por mais 60 dias o prazo máximo dos acordos de suspensão de contrato de trabalho e de redução de salário e 
jornada. O decreto também amplia em 60 dias o auxílio emergencial de R$ 600 pago aos trabalhadores intermitentes. Atualmente, o benefício 
é pago por 120 dias. Neste caso, a concessão é automática, sem a necessidade de acordo. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO DERRUBA VETO E GARANTE PROIBIÇÃO DE DESPEJOS POR LIMINAR DURANTE PANDEMIA
O Congresso derrubou, nesta quinta-feira, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho de um projeto de lei que impedia despejo de inquilino 
decidido por liminar durante a pandemia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

DESEMPREGO EM JULHO ATINGE 13,1% DA POPULAÇÃO, APONTA PNAD COVID-19
A taxa de desocupação cresceu de 12,4% para 13,1%, atingindo 12,3 milhões de pessoas em julho. No mês, mais 438 mil pessoas �caram sem 
emprego, se comparado a junho. A população ocupada caiu para 81,5 milhões de trabalhadores. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Mensal (Pnad Covid19) divulgada, hoje (20), pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

MAIA DEFENDE MANUTENÇÃO DE VETO QUE IMPEDE REAJUSTE A SERVIDORES
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta quinta-feira (20) a manutenção do veto presidencial que congelou 
salários de servidores públicos federais durante o período da pandemia da covid-19. Ontem, o dispositivo foi derrubado em sessão do Senado. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

NÚMERO DE PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO TEM QUEDA DE 21,3% NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO
O número de pedidos de seguro-desemprego registrou queda de 21,3% na primeira quinzena agosto, na comparação com igual período do ano 
passado. Os requerimentos somaram 216.350, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO DE FAZENDA DIZ QUE SALÁRIOS DE SERVIDORES ESTADUAIS ESTÃO GARANTIDOS NOS PRÓXIMOS TRÊS MESES NO RJ
Ainda há impasses sobre a renovação do acordo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), �rmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a União. Ao 
ver do governo estadual, o prolongamento por mais três anos viria de forma automática. Já o Conselho de Supervisão federal entende ser preciso 
apresentar um novo plano de austeridade, atualizado. Enquanto o estado busca uma solução para o impasse, o secretário estadual de Fazenda, 
Guilherme Mercês, a�rmou, nesta quinta-feira, que tem caixa para o pagamento de salários de servidores nos próximos três meses e vê de 
maneira positiva o avanço para garantir os pagamentos até o �m do ano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRESIDENTE DA CÂMARA REJEITA PEDIDO DE IMPEACHMENT DE CRIVELLA
Como era mais do que esperado, o presidente da Câmara do Rio, Jorge Felippe (DEM), negou o prosseguimento do pedido de impeachment de 
Marcelo Crivella (Republicanos) protocolado pelo �scal municipal Fernando Lyra Reis (o mesmo autor do requerimento que levouo prefeito a 
responde a um processo idêntico no ano passado). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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ENCONTRO COM POLÍTICOS
Hoje o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, e o diretor nacional do Sesc, Carlos Artexes Simões, receberão 
representantes da bancada federal e prefeitos de diversos municípios do Rio de Janeiro para uma apresentação do trabalho de assistência, 
cultura, educação, saúde, lazer e ensino pro�ssional realizado pelo Sesc RJ e Senac RJ no estado do Rio de Janeiro. 
(Fonte: O Fluminense). CONFIRA AQUI!

APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
O evento Encadear Summit 2020 reunirá virtualmente, de 25 a 28 de agosto, pequenas e grandes empresas em uma programação que fomenta 
a retomada da economia do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é do Sebrae Rio, em parceria com a Fecomércio RJ e Senac RJ, e conta com apoio 
da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. 
(Fonte: O Fluminense). CONFIRA AQUI!

SAQUE EM COMÉRCIOS DEVE ESTAR DISPONÍVEL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, DIZ DIRETOR DO BC
Os consumidores poderão fazer saque de dinheiro em comércios a partir do primeiro semestre de 2021, disse o diretor de Organização do Sistema 
Financeiro e Resoluções do Banco Central (BC), João Manoel de Pinho Mello, nesta quinta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

METRÔ CARIOCA PREPARA PLANO PARA REDUZIR A OPERAÇÃO
A cúpula da Metrô Rio, a empresa que opera o metrô na capital �uminense, comunicou ao governo do estado que está estudando medidas para 
reduzir sua operação, caso não surjam alternativas de receita. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PESQUISA APONTA QUE 53% DOS BRASILEIROS SÓ TERÃO SEGURANÇA PARA VOAR DE AVIÃO EM 2021
Voar de avião é uma atividade que só será considerada segura para muitos brasileiros em 2021. É o que apontam dados inéditos de uma pesquisa 
sobre o impacto da Covid-19 na vida das pessoas realizada pelo Talk Inc, instituto de pesquisa de mercado e comportamento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONHEÇA AS MUDANÇAS NO COPACABANA PALACE, QUE REABRIU NESTA QUINTA (20)
Festeiro que é, o Copacabana Palace, em tempos normais, faria uma baita comemoração para marcar a sua reabertura. Foram 132 dias de portas 
fechadas por conta da pandemia do coronavírus e o hotel, como manda o protocolo dos dias atuais, retomou suas atividades nesta quinta (20) 
sem aglomerações, respeitando as regras de segurança. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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