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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

NOVA FASE DO PRONAMPE TERÁ PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES REGIONAIS
Instituições �nanceiras regionais vão ofertar crédito na nova etapa do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). A segunda etapa do programa terá aporte adicional de R$ 12 bilhões da União no Fundo de Garantia de Operações (FGO), 
destinado à concessão de garantias no âmbito do Pronampe. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE FUNDO DE AVAL CHEGAM A R$30,6 BI, DIZ BNDES
Os empréstimos com garantia do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), fundo de aval operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), atingiram R$ 30,6 bilhões em contratações, no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac), 
informou nesta segunda-feira, 31, a instituição de fomento. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO VAI DEFINIR NOVO VALOR DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NESTA TERÇA-FEIRA
O presidente Jair Bolsonaro vai bater o martelo sobre o novo valor do auxílio emergencial em um café da manhã com líderes dos partidos da base 
na Câmara dos Deputados e no Senado, nessa terça-feira no Palácio da Alvorada. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TOFFOLI PEDE MANIFESTAÇÃO DO STJ E DA PGR ANTES DE JULGAR RECURSO DE WITZEL
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias To�oli, pediu informações ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e à 
Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de julgar o recurso apresentado pelo governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A defesa 
quer reverter a liminar que o afastou do cargo na última sexta-feira. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PACOTE DE AUSTERIDADE PARA O GOVERNO DO RIO DEVE SAIR AINDA HOJE
Devem ser publicados ainda hoje (31) em edição extra do Diário O�cial do Estado do Rio de Janeiro três decretos com medidas de austeridade. O 
anúncio foi feito pelo governador em exercício, Cláudio Castro, na primeira reunião com os secretários, ocorrida na manhã de hoje. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

‘TEMOS QUE MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, E NÃO AUMENTAR CARGA TRIBUTÁRIA COMO ALGUNS PROPÕEM’, AFIRMA MAIA
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta segunda-feira que é necessário melhorar o ambiente de negócios para retomar 
o crescimento econômico no país, e não aumentar a "carga tributária como alguns têm proposto". A declaração foi dada em uma live promovida 
pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO PROPÕE SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 1.067 PARA 2021, SEM AUMENTO REAL
Pelo segundo ano seguido, o salário mínimo não deve ter aumento real. A proposta do Orçamento para 2021, encaminhada pelo governo nesta 
segunda-feira, prevê que o piso �que em R$ 1.067, alta de 2,09% em relação ao valor em vigor neste ano, su�ciente apenas para repor a in�ação 
medida pelo INPC. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CÉDULA DE R$ 200 SERÁ LANÇADA NA QUARTA-FEIRA
A cédula de R$ 200 começará a circular na próxima quarta-feira, quando será lançada o�cialmente pelo Banco Central (BC). A nota, que terá a 
imagem do lobo-guará, será a cédula de maior valor do Real. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COVID-10: RIO REGISTRA 38 MORTES E 329 CASOS CONFIRMADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS
O Estado do Rio registrou 38 mortes e 329 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização divulgada pela 
Secretaria Estadual de Saúde, nesta quinta-feira. Desde o início da pandemia, em março, foram contabilizadas 16.065 vítimas e 223.631 pessoas 
infectadas pela Covid-19. Ao todo, 202.227 pessoas se recuperaram da doença. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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NA SEMANA DO BRASIL, VAREJO OFERECE DESCONTOS DE ATÉ 70%
Conhecida como Black Friday brasileira, a Semana do Brasil promete ser um incentivo para a Economia e aquecer as vendas que andam fracas por 
causa da crise provocada pela pandemia do coronavírus (covid-19). Com início na próxima quinta-feira, vai até o dia 13 deste mês. O comércio 
varejista se prepara para oferecer descontos de até 70%. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA REABRE PARQUES DE DIVERSÕES E MUSEUS E MANTÉM PRAIAS FECHADAS EM 6ª FASE DE FLEXIBILIZAÇÃO
O prefeito Marcelo Crivella anunciou, nesta segunda-feira, o início da fase 6 do plano de retomada da economia na cidade. A nova etapa, que 
começa a valer a partir desta terça-feira, será dívida em dois momentos: 6A e 6B. Diferente das fases anteriores que levava 14 dias, essa vai durar 
um mês. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MOINHO FLUMINENSE NA ZONA PORTUÁRIA SERÁ UM PROJETO MULTIUSO
A Autonomy Investimentos & A�liates, que comprou o Moinho Fluminense, localizado na Zona Portuária do Rio, em julho do ano passado 
a�rmou que pretende lançar no imóvel um projeto com vários empreendimentos. Ainda não foram divulgados maiores detalhes do plano, mas 
um espaço multiuso pode compreender áreas comerciais, como shopping, escritórios e hotel. Se houver área residencial, será uma novidade no 
portfólio dos investidores. A informação foi dada primeiramente pelo Diário do Porto. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

VOLTA ÀS AULAS EM NITERÓI É INCERTA APÓS PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO
Em mais um capítulo sobre a volta às aulas em Niterói, a prefeitura, ao publicar no sábado decreto prorrogando as medidas de isolamento na 
cidade até 30 de setembro, deixou em aberto a possibilidade de reabertura de escolas antes desse prazo, de forma gradativa, de acordo com a 
evolução da pandemia. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

MUSEU DO AMANHÃ É O PRIMEIRO A REABRIR NO RIO; SAIBA QUANDO VOLTAM OUTROS CENTROS CULTURAIS
Na semana em que a prefeitura do Rio anunciou a fase 6 do plano de retomada das atividades no município — com permissão para o 
funcionamento de galerias de arte, museus, parques de diversão, bibliotecas e centros culturais —, apenas um museu deve reabrir as portas na 
cidade. A maior parte dos centros culturais só retomará as atividades a partir da segunda quinzena de setembro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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