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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

PROGRAMA DE AJUDA A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS É PRORROGADO POR 3 MESES
O prazo para formalização de operações crédito no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi 
prorrogado por três meses. Portaria estabelecendo a nova data de encerramento foi publicada hoje no Diário O�cial da União. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

MAQUININHAS PODERÃO REPASSAR ATÉ R$10 BI EM CRÉDITO A PEQUENOS EMPREENDEDORES. VEJA COMO VAI FUNCIONAR
Com a sanção do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, foi dado o sinal verde para mais uma tentativa do governo de suprir a carência de 
crédito de pequenas empresas sufocadas pela crise do coronavírus: uma linha de crédito de R$ 10 bilhões a ser concedida por meio das 
maquininhas que processam pagamentos com cartões de crédito e débito nos estabelecimentos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO PLANEJA PRORROGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL ATÉ O FIM DO ANO COM PARCELAS DE R$250
O presidente Jair Bolsonaro planeja prorrogar o auxílio emergencial até o �m do ano. O valor que será pago deve ser reduzido de R$ 600 nos 
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, de acordo com fontes que participam das discussões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ APROVA RETOMADA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS ENTRE MUNICÍPIOS DO RJ
Nesta terça-feira (18/08), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em debate único, um projeto de lei que encerra 
a necessidade de autorização por parte do Poder Executivo para que motoristas de aplicativo possam transportar passageiros entre municípios 
do RJ enquanto durar a pandemia do Coronavírus. Agora, a medida seguirá para o governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para 
sancioná-la ou não. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

CÂMARA DERRUBA VETOS DE BOLSONARO E USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA É MANTIDO
A Câmara dos Deputados derrubou nesta quarta-feira quatro vetos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a projetos aprovados pelo 
Congresso Nacional. Entre as medidas resgatadas pelos deputados estão o uso de máscara obrigatório em espaços públicos e o direito de acesso 
a água potável pelos povos indígenas. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MP 936: GOVERNO DEVE PRORROGAR POR MAIS 60 DIAS ACORDOS DE REDUÇÃO DE SALÁRIO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO
O governo deve editar nos próximos dias um decreto em que prorroga pela segunda vez, por mais 60 dias, os prazos dos acordos de redução de 
salário e suspensão dos contratos de trabalho. A medida é baseada na medida provisória (MP) 936, editada em abril e que virou lei, para ajudar 
as empresas a atravessarem a crise na economia gerada pandemia do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DIREITOS DOS VIAJANTES NA PANDEMIA: O QUE A LEGISLAÇÃO GARANTE A TURISTAS E EMPRESAS
O ano de 2020 prometia para a aposentada Lília Santiago. Em maio, ela embarcaria para Malta, para um intercâmbio. Da ilha do Mediterrâneo, 
ela e o marido seguiriam por uma viagem pela Europa. Mas, passados três meses da data em que a jornada deveria ter começado, Lília ainda não 
conseguiu desatar o nó burocrático de remarcações e ressarcimentos da viagem que a pandemia impediu de acontecer. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

HOSPITAL DE CAMPANHA DA LAGOA SERÁ DESATIVADO NO RIO
O hospital de campanha construído na zona sul do Rio de Janeiro para atender pacientes com covid-19 será desativado, conforme programação 
inicial que previa quatro meses de funcionamento. A informação foi con�rmada pela Rede D'or, que arcou com R$ 40 milhões dos R$ 60 milhões 
investidos pela iniciativa privada para construir o hospital. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

BRASIL ESTÁ COM CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS EM DESACELERAÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DESDE ABRIL
O ritmo de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, está em desaceleração no Brasil pela primeira vez desde abril. 
Segundo dados do centro de controle de epidemias do Imperial College, a taxa de contágio (Rt) registrada no país, na semana que começou no 
domingo (16), foi de 0,98 (o número indica para quantas pessoas, em média, cada infectado transmite o vírus). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL ENCONTRA RODRIGO MAIA PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO RJ
Na última terça-feira (18/08), o governador Wilson Witzel se reuniu em Brasília, no Distrito Federal, com o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, para debater a continuidade do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro até 2023. Vale destacar que, na opinião do chefe 
do Poder Executivo �uminense, o ideal é ampliar o plano por 10 anos, e não somente por 3. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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COMPRAS COM CARTÕES AUMENTAM 3% NO PRIMEIRO TRIMESTRE
As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 3% no primeiro semestre do ano, somando R$ 876,4 bilhões em 
transações, de acordo com dados divulgados hoje (19) pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Ao longo do semestre 
os brasileiros movimentaram R$ 540,4 bilhões (+0,8%) com cartões de crédito, R$ 323,2 bilhões (+5,7%) com cartões de débito e R$ 14,7 
bilhões (+68,4%) com cartões pré-pagos, totalizando 10,5 bilhões de transações.
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO CRESCE 11,5% EM AGOSTO
A con�ança do empresário do comércio cresceu 11,5% em agosto e alcançou 78,2 pontos, na comparação com o mês anterior. É a segunda taxa 
mensal positiva consecutiva e a maior da série histórica do Índice de Con�ança do Empresário do Comércio (Icec). Os avanços nos três subíndices 
do indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) favoreceram o resultado. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

TREM TURÍSTICO RIO-MINAS ESTÁ PRATICAMENTE PRONTO PARA FUNCIONAR
Iniciado em 2017, o projeto de um trem turístico que faz o percurso entre o estado do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais está praticamente 
�nalizado. A ONG Amigos do Trem, principal responsável pela iniciativa, cumpriu todas as normas e regulamentações impostas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), assim como as normas de segurança para a viabilização do trem turístico. No entanto, desde o ano de 
2018 a ONG enfrenta entraves burocráticos com a concessionária Ferrovia Centro Atlântica para a reforma e manutenção de um trecho da viagem. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!
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