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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 AUMENTA EM R$ 6 BI LIMITE DE CRÉDITO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS
Pela segunda vez em menos de três meses, o governo federal decidiu ampliar em R$ 6 bilhões o limite para empréstimos contratados por estados 
e municípios. O novo valor é de R$ 18,4 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES QUER RENDA BRASIL COM BENEFÍCIO MÉDIO DE R$ 247, FIM DE ABONO SALARIAL E DE FARMÁCIA POPULAR
A equipe econômica estuda propor uma reformulação em programas sociais para que o benefício médio do Renda Brasil — uma reformulação 
do Bolsa Família — seja de R$ 247 por família. Para isso, o governo deve propor o �m de programas como o abono salarial, o Farmácia Popular 
e a tarifa social de energia elétrica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936: GOVERNO PRORROGA POR DOIS MESES PROGRAMA DE REDUÇÃO DE JORNADA E SUSPENSÃO DE CONTRATO
O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira decreto que prorroga por dois meses a autorização para que empresas e empregados 
�rmem acordos de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalho.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PRÓ-BRASIL: GOVERNO AMPLIA CARTEIRA VERDE E AMARELA E CONTRATAÇÃO NÃO SERÁ RESTRITA A JOVENS
A Carteira Verde e Amarela que o presidente Jair Bolsonaro deverá lançar amanhã dentro do programa Pró-Brasil valerá para todos os 
trabalhadores, não só para os jovens, conforme previa a medida provisória (MP) 905, que não avançou no Congresso e precisou ser revogada pelo 
Executivo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BC ANUNCIA REGULAMENTAÇÃO DE ACESSO A CRÉDITO COM RECEBÍVEIS DE MAQUININHAS
O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 24, após reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN), as condições para o 
Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de garantia de recebíveis (Peac-Maquininhas). A oferta de crédito via as maquininhas 
de cartão, viabilizada pela lei 14.042, de 19 de agosto, prevê um montante de R$ 10 bilhões, a ser efetuada em até duas parcelas de R$ 5 bilhões, 
conforme a demanda de recursos no âmbito do Programa. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

AUXÍLIO DA UNIÃO MAIS QUE COMPENSOU PERDAS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS NA PANDEMIA, DIZ TESOURO
As medidas de auxílio a estados e municípios mais que compensaram os efeitos da crise do novo coronavírus sobre as contas públicas desses 
entes, concluiu o Tesouro Nacional em relatório divulgado nesta segunda-feira.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEM EQUILÍBRIO FISCAL, NÃO EXISTE INFLAÇÃO BAIXA COM JURO BAIXO, DIZ PRESIDENTE DO BC
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, defendeu o teto de gastos e a responsabilidade �scal como fatores necessários à 
manutenção dos juros baixos e in�ação controlada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO ADIA ANÚNCIO DE PACOTE COM MEDIDAS ECONÔMICAS
O governo decidiu adiar o anúncio do megapacote de medidas nas áreas social e econômica, que estava inicialmente previsto para esta 
terça-feira. A decisão foi tomada numa reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro. A justi�cativa é que 
as medidas que serão anunciadas ainda não estão totalmente prontas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS DECIDEM MANTER GREVE EM TODO O BRASIL POR TEMPO INDETERMINADO
A Findect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares) anunciou, neste sábado, que a greve dos 
Correios vai continuar por tempo indeterminado em todo o Brasil. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO TEM A MAIOR MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR COVID-19 DOS ÚLTIMOS 30 DIAS
Pelo quarto dia consecutivo o estado do Rio voltou a apresentar um crescimento da média móvel de mortes maior que 15% em comparação com 
duas semanas atrás, considerado por especialistas como uma tendência de aumento nos óbitos. Nesta segunda-feira, a média móvel é de 118 
óbitos diários — a maior desde 25 de julho, quando a taxa foi de 127 mortes. O número desta segunda-feira representa um aumento de 64%, 
em comparação há 14 dias, o maior crescimento percentual desde o dia 28 de maio.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO RJ LANÇA E-BOOK
Fecomércio RJ lança e-book “Os três pilares para o sucesso da sua loja online” para orientar comerciantes que desejam ter um e-commerce. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COBAL DO HUMAITÁ: PETIÇÃO ON-LINE POR PERMANÊNCIA DO ESPAÇO GANHA AS REDES
Uma comitiva de representantes da Cobal do Humaitá, onde comerciantes vêm sendo alvos de ações despejo pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), foi recebida nesta segunda-feira pelo prefeito Marcelo Crivella, que teria manifestado interessem em assumir o espaço. 
No encontro, no Palácio da Cidade, a poucos metros do espaço, Crivella se comprometeu a negociar com o governo federal a situação da Cobal. É 
que comerciantes temem que o local esteja caminhando para o seu fechamento total com a renovação de contratos de locação pela Conab. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 1,4 PONTO EM AGOSTO ANTE JULHO, REVELA FGV
A con�ança do consumidor aumentou 1,4 ponto em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). O Índice de Con�ança do Consumidor (ICC) subiu a 80,2 pontos.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BOA VISTA: MOVIMENTO DO COMÉRCIO SOBE 4,5% EM JULHO, MAS TEM QUEDA DE 7,5% EM 2020
O Indicador Movimento do Comércio da Boa Vista registrou avanço de 4,5% em julho em relação a junho, na comparação dessazonalizada. No 
acumulado de 2020, no entanto, o índice ainda registra queda de 7,5%, enquanto no acumulado de 12 meses até julho uma queda de 3,2. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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