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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 LIBERA R$ 50 MILHÕES EM EMPRÉSTIMOS VIA PRONAMPE PARA MICROEMPREENDEDORES; VEJA COMO PEDIR O CRÉDITO
A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira (8), a liberação de R$ 50 milhões em microcrédito por meio do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O Pronampe Microcrédito conta com a parceria do Sebrae, que vai orientar 
os pequenos empresários sobre como usar o crédito da melhor forma. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PODERÁ REDUZIR 13º SALÁRIO À METADE ESTE ANO
Os acordos de suspensão de contrato de trabalho e de redução de jornada e salário poderão impactar também no valor do 13º salário neste ano. 
Parte dos trabalhadores não receberá o valor integral no �m do ano, devido à fórmula de cálculo do benefício. Na prática, se a suspensão de 
contrato for feita pelo período máximo permitido de 180 dias (seis meses), o trabalhador receberá somente metade do abono. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONDOMÍNIOS NÃO PRECISARÃO REALIZAR AUTOVISTORIAS DURANTE A PANDEMIA NO ESTADO DO RIO
Enquanto durar o estado de calamidade pública devido à pandemia de coronavírus, condomínios residenciais e comerciais  do Estado do Rio de 
Janeiro vão �car desobrigados de realizar autovistorias — inspeção técnica realizada por engenheiro ou arquiteto, com objetivo de veri�car as 
condições de conservação, estabilidade e segurança das edi�cações, e detectar a necessidade de obras de reparo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVA LEI DE FALÊNCIAS É PRIORIDADE NA AGENDA DO SENADO, DIZ ALCOLUMBRE
O presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), a�rmou nesta terça-feira que a tramitação do projeto da nova lei de falências e 
recuperações judiciais é prioridade, e que tem conversado com os líderes dos partidos para que o texto vá direto para o plenário, sem passar por 
comissões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

FARMACÊUTICA ANUNCIA SUSPENSÃO DE TESTES PARA VACINA CONTRA A COVID-19
A farmacêutica AstraZeneca anunciou a suspensão dos testes com a possível vacina contra a covid-19 após a suspeita de reações adversas 
provocadas pelo imunizante. A informação foi publicada, nesta terça-feira, pelo jornal americano The New York Times, citando o site Stat News, 
especializado em saúde e tecnologia. Desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, esta vacina é a aposta do governo Jair Bolsonaro 
(sem partido) para imunizar a população. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO TEM 16.646 MORTES POR COVID-19
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta terça-feira, há 16.646 
mortes e 233.373 casos con�rmados da doença no estado. Nas últimas 24 horas, foram registrados 53 novos óbitos e 321 novos casos. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MPE ACUSA EDUARDO PAES DE TER RECEBIDO R$10,8 MILHÕES DA ODEBRECHT
Na denúncia contra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), aceita pela Justiça Eleitoral nesta terça-feira, o Ministério Público Eleitoral o acusa de 
receber R$ 10,8 milhões em vantagens indevidas da Odebrecht por meio de caixa 2. De acordo com o MP, a quantia foi destinada para �nanciar 
a campanha eleitoral de reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2012. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COVID-19: INTERNAÇÕES EM UTIS CRESCEM EM NITERÓI PELA PRIMEIRA VEZ DESDE MAIO
O número de internações em UTIs por Covid-19 cresceu pela primeira vez desde que a cidade implantou o sistema de transição por cores, no �m 
de maio. Relatório do comitê cientí�co do plano de �exibilização divulgado nesta terça-feira pela prefeitura aponta que, em uma semana, o 
número de internados subiu de 97 (no dia 28 de agosto) para 115 (em 4 de setembro): alta de 18,6%. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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PREFEITURA DO RIO ESTUDA RESTRINGIR ESTACIONAMENTO NA ORLA E REDUZIR HORÁRIO DE BARES APÓS AGLOMERAÇÕES
Após um feriadão com praias lotadas e aglomerações em pontos turísticos, a Prefeitura do Rio estuda medidas para evitar o desrespeito às regras 
do plano de �exibilização. Em uma reunião do comitê cientí�co do município, na manhã desta terça-feira, médicos discutiram a possibilidade de 
restringir o estacionamento na orla e reduzir o horário de funcionamento de bares. O prefeito Marcelo Crivella, no entanto, ainda não bateu o 
martelo sobre as medidas, que serão apresentadas ao governador interino, Claudio Castro, antes de serem anunciadas o�cialmente. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

ENTENDA OS MOTIVOS DA ALTA DE PREÇOS DOS ALIMENTOS MESMO COM PAÍS EM RECESSÃO
Dólar alto, consumo maior da China, recuperação na Europa e Ásia, quebra de safra, período de entressafra. Uma conjunção de fatores ruins fez 
aumentar os preços dos produtos mais consumidos da cesta básica. Feijão, arroz, carne, leite, óleo de soja já subiram bastante e mais altas são 
esperadas, já que os preços no atacado estão subindo ainda. Café e trigo, com efeito no pão francês, massas e biscoitos devem deixar o café da 
manhã mais caro ainda. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

MERCADO IMOBILIÁRIO DO RIO DE JANEIRO PREVÊ PROJEÇÃO PARA 2020
Apesar da pandemia, 2020 não será um ano ruim para o mercado imobiliário carioca. De acordo com a projeção da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro (Ademi-RJ), no começo do isolamento a expectativa era que 2020 pudesse ser um �asco como 2017, que 
foi o pior desde 2000. Agora, analisando retomada do setor, deve �car parecido com 2019, que foi um bom ano para o mercado. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ QUE FEZ ‘APELO’ A DONOS DE SUPERMERCADOS PARA CONTROLAR PREÇOS DE PRODUTOS BÁSICOS
O presidente Jair Bolsonaro voltou a a�rmar nesta terça-feira que tem "apelado" a donos supermercados para controlar o preço de produtos 
básicos, entre eles o arroz, produto que vem sofrendo com aumento de preço e pode ser encontrado até 80% mais caro em alguns 
supermercados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CONSUMO DE PAPELÃO E EMBALAGENS AUMENTA NA PANDEMIA, E PREÇOS SOBEM ATÉ 20%
Um dos poucos setores da economia que não encolheram nos últimos meses por conta da pandemia, a indústria de papelão e embalagens 
conseguiu se proteger da crise gerada pelo coronavírus e foi além: está em plena ampliação de atividades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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