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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

AGERIO PROMOVE FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO
Criado no ano passado com o intuito de socorrer micro e pequenas empresas em parceria com as prefeituras locais, o programa de concessão de 
crédito da Agência Estadual de Fomento (AgeRio) se intensi�cou neste ano em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. O 
município de Paraty, na Costa Verde, será o próximo a receber o programa da agência estadual de fomento. Além disso, atua em demais cidades 
como Niterói, Maricá e na capital do Rio. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO AVALIA REDUZIR DE 8% PARA 6% CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS
O governo estuda reduzir de 8% para 6% a contribuição ao FGTS paga pelas empresas sobre salários dos empregados. A medida faz parte de um 
pacote de desoneração da folha, que inclui também a redução do imposto que �nancia o INSS, em troca da criação de um tributo nos moldes da 
CPMF. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MP SOBRE SAQUES DO FGTS É DERRUBADA E CÂMARA DEVE APRESENTAR PROJETO DE LEI
O governo conseguiu costurar um acordo para que a medida provisória 946, sobre os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
fosse retirada da pauta da Câmara nesta terça, 4, e, com isso, perdesse sua validade, já que o prazo expirava nesta quarta-feira, 5. Foram 294 
votos a favor da retirada de pauta e 148 contra. A estratégia do governo foi antecipada nesta segunda-feira, 3, pelo Broadcast, sistema de 
notícias em tempo real do Grupo Estado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS PODERÃO PAGAR TERCEIRIZADOS EM CASO DE RESCISÃO DE CONTRATO
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em discussão, nesta terça-feira, que fundações e empresas de administração pública indireta 
poderão ser autorizadas a pagar os salários e encargos trabalhistas de funcionários ligados a empresas terceirizadas em caso de rescisão ou 
anulação de contrato com as mesmas. O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PROJETO QUE LIMITA TAXA DE JURO DO CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL ENTRA NA PAUTA DO SENADO
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), incluiu na pauta de votação de quinta-feira um projeto que limita os juros em 30% nas 
modalidades de cartão de crédito rotativo e do cheque especial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PLANALTO TEM 70 NOVOS REGISTROS DE CORONAVÍRUS EM MENOS DE UM MÊS 
O número de casos de Covid-19 registrados entre servidores da Presidência da República aumentou 65% em um período de pouco menos de um 
mês. De acordo com a Secretaria-Geral, até o dia 31 de julho foram registrados 178 casos. O balanço anterior da pasta informava que até o dia 3 
de julho eram 108 casos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RIO TEM 13.715 MORTES POR COVID-19
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 registrados no Rio de Janeiro até esta terça-feira (4). Segundo a pasta, 
13.715 pessoas morreram por causa do novo coronavírus e há 168.911 casos con�rmados da doença. Foram registrados 847 novos casos e 111 
óbitos por causa da covid-19 nas últimas 24 horas. Há ainda 1.012 óbitos em investigação e 326 foram descartados. Entre os casos con�rmados, 
150.976 pacientes se recuperaram da doença. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COPOM INICIA REUNIÃO PARA DEFINIR TAXA BÁSICA DE JUROS
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) realiza hoje (4) a primeira parte da reunião para de�nir a taxa básica de juros, a 
Selic. Amanhã (5), após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa ao �nal do dia. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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ESTADO DO RIO ESPERA INJEÇÃO DE R$ 819 MILHÕES COM DIA DOS PAIS
O Dia dos Pais deverá injetar R$ 819 milhões na economia do estado do Rio de Janeiro, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com 533 consumidores �uminenses entre os dias 27 e 29 de julho passado. A expectativa é 35% 
inferior aos R$ 1,259 bilhão que movimentaram a economia �uminense na mesma data, no ano passado, informou hoje (4) à Agência Brasil o 
economista do IFec RJ Rafael Zanderer. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

REABERTURA: COMO LIDAR COM CLIENTES QUE NÃO SEGUEM AS REGRAS DE SEGURANÇA
Enquanto não houver uma vacina contra a Covid-19, o funcionamento das lojas no “novo normal” deverá ser regido por uma série de medidas de 
segurança. O protocolo, que inclui o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento entre as pessoas, pode não ser bem recebido por 
uma parcela de clientes.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

TEMOR FAZ FAMÍLIA COM RENDA ACIMA DE 10 SALÁRIOS POUPAR
A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus levou consumidores de renda baixa e média a buscarem mais crédito. Com os ganhos 
familiares afetados, o endividamento foi a saída encontrada para sustentar o consumo de bens e serviços essenciais. Ao mesmo tempo, os 
brasileiros mais ricos optaram por enxugar a contratação de dívidas, preferindo destinar recursos para a poupança, em meio ao ambiente de 
elevadas incertezas. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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