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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

CAIXA DISPONIBILIZA NOVA LINHA DE CRÉDITO PARA PEQUENAS EMPRESAS
A Caixa Econômica Federal está disponibilizando uma nova linha de crédito para pequenas e médias empresas afetadas pela crise causada pelo 
novo coronavírus. Desde segunda-feira, 24, o banco oferece a linha de crédito para capital de giro estabelecida pelo Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito (PEAC), fruto da Medida Provisória 975/2020. As linhas são para empresas com faturamento entre 360.000 e 300 milhões de 
reais ao ano. O crédito é garantido pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e poderá ser pago em até 60 meses, com carência de 9 a 12 
meses. Os juros são de 0,63% ao mês para pequenas empresas e a partir de 0,53% para médias. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA MP QUE ADIA INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a Medida Provisória (MP) 959, que prorroga o início da vigência da Lei de Proteção de Dados. 
Sancionada em agosto de 2018, a legislação ainda não teve efeito e só deve valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Caso o Senado aprove o 
mesmo texto, só nessa data empresas e órgãos públicos serão enquadrados por não preservar dados de cidadãos, inclusive com multa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO SANCIONA MP, E REEMBOLSO EM CASO DE CANCELAMENTO DE SHOW E VIAGENS NÃO SERÁ OBRIGATÓRIO
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que trata do adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos de turismo e culturais 
afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Lei 14.046/2020 foi publicada nesta terça-feira (dia 25), no Diário O�cial da União, 
com um veto. As informações são da Agência Brasil. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ECONOMIA VERDE PÓS-PANDEMIA PODE SOMAR R$2,8 TRI A SETORES PRODUTIVOS
A adoção de opções de economia verde especí�cas para determinados setores produtivos no período pós-pandemia pode acrescentar à 
economia brasileira R$ 2,8 trilhões, com a geração de dois milhões de empregos até 2030. A conclusão é apresentada no estudo Uma Nova 
Economia para uma Nova Era: Elementos para a Construção de uma Economia Mais E�ciente e Resiliente para o Brasil. O estudo é liderado pela 
organização não governamental (ONG) WRI Brasil e pela New Climate Economy e assinado por pesquisadores de seis instituições nacionais. 
(Fonte: PEGN). CONFIRA AQUI!

DESCONTO EM MENSALIDADE ESCOLAR AJUDA A FREAR ‘PRÉVIA DA INFLAÇÃO’ EM AGOSTO
Os descontos concedidos nas mensalidades escolares nas últimas semanas �zeram a prévia da in�ação desacelerar em agosto. Dados do IPCA-15, 
divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, apontam que o mês terminou com uma alta de preços de 0,23%, menor do que a registrada em julho, 
quando avançou 0,3%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

IMPASSE SOBRE O VALOR DO RENDA BRASIL ATRASA ANÚNCIO DE MEGAPACOTE DO GOVERNO
Após marcar para esta terça-feira o anúncio de um megapacote de medidas nas áreas social e econômica, o governo decidiu adiar o evento que 
vinha sendo chamado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de “Big bang day”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PROPOSTA DE CRIVELLA DE ANTECIPAR ROYALTIES PODE CUSTAR R$ 1,6 BILHÃO EM SETE ANOS AOS COFRES DA PREFEITURA
Os próximos prefeitos do município do Rio podem ter menos R$ 229 milhões por ano em caixa ao longo dos próximos sete anos, totalizando 
quase R$ 1,6 bilhão no período. Este é o valor que a prefeitura do Rio deve deixar de arrecadar caso a proposta que antecipa receitas de R$ 1 
bilhão em royalties e participações especiais de petróleo seja efetivada, como quer o prefeito Marcelo Crivella. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ALERJ VAI ENVIAR CARTA A GUEDES PEDINDO A PRORROGAÇÃO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL POR 180 DIAS
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vai propor ao governo federal a extensão do prazo para renovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) 
— que termina no dia 5 de setembro — por mais 180 dias e, também, a repactuação do acordo em novas bases, sob novos critérios. Os 
deputados aprovaram, durante a sessão plenária desta terça-feira (25), o envio de uma carta com a sugestão para o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e ao secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, pedindo a prorrogação do prazo da renovação e a repactuação do plano. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-19: RIO REGISTRA 168 ÓBITOS E 2.643 NOVOS CASOS EM APENAS 24 HORAS
Nas últimas 24 horas, o Rio de Janeiro registrou 168 óbitos e 2.643 casos de Covid-19. De acordo com boletim da Secretaria estadual de Saúde no 
acumulado o número de pessoas que testaram positivo para a doença chegou a 214.003 e o 15.560 pessoas morreram no estado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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NA REDE
A Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Fecomércio RJ e CNC promovem, amanhã, um webinar com o vice-presidente Hamilton Mourão 
sobre o contexto político-econômico do Brasil. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO CARIOCA AMARGA O PIOR SEMESTRE DA HISTÓRIA, DIZ CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS
O primeiro semestre de 2020 foi o pior da História do comércio carioca, de acordo com o Clube de Diretores Lojistas (CDL-Rio). As vendas, afetadas 
pela pandemia do coronavírus, sofreram uma queda de 27% em comparação com os seis primeiros meses de 2019. Em todo o estado, cerca de 
30 mil lojas fecharam de�nitivamente, segundo o Instituto Fecomércio (IFec-RJ). A Covid-19 causou um prejuízo de R$ 10,2 bilhões à economia 
do estado, estima a entidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA LEVOU AO FECHAMENTO DE 135 MIL LOJAS NO PAÍS, DIZ CNC
A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento de 135 mil estabelecimentos comerciais no País no segundo 
trimestre deste ano. A perda equivale a 10% do número de estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios existentes antes da crise 
sanitária, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
(Fonte: PEGN). CONFIRA AQUI!

EVENTO ONLINE DO SEBRAE DISCUTIRÁ TENDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS DO TURISMO
Conteúdos sobre o mercado, tendências para o setor de turismo e boas práticas para servir de inspiração, fazem parte da programação do Sebrae 
Conecta Destinos, evento online que será realizado entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, das 17h às 19h. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas neste link. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

85% DOS NEGÓCIOS DE ALIMENTAÇÃO ESTÃO FATURANDO MENOS DO QUE ANTES DA PANDEMIA
O segmento de alimentação fora do lar foi fortemente atingido pela pandemia do coronavírus, e está entre aquelas atividades que enfrentam os 
maiores obstáculos na retomada. Pesquisa feita pelo Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostrou 
que 85% dos negócios estão faturando menos do que antes, uma realidade mais dramática se comparada às demais atividades econômicas 
(81% das empresas tiveram perdas). O levantamento aponta ainda que as empresas de alimentação fora do lar demitiram proporcionalmente 
mais (12%) do que os demais setores (9%). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: HÓSPEDES OCULTOS AVALIAM SEGURANÇA DE HOTÉIS DO RIO NA PANDEMIA
Para ajudar na recuperação do setor hoteleiro, um dos mais prejudicados pelas consequências da pandemia de Covid-19, a Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) lançaram este 
mês o projeto Hóspede Oculto, que resultará na certi�cação de estabelecimentos que primam pela excelência dos serviços e estão cumprindo as 
normas de higiene e prevenção contra o novo coronavírus. O programa segue os moldes de outros na linha do cliente oculto: uma pessoa se 
hospeda em um empreendimento como um cliente regular e depois preenche um relatório em que informa o que, em sua opinião, funcionou e 
o que precisa melhorar no estabelecimento em questão. Após as correções, o hotel pode conquistar o selo de aprovação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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