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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

BANCOS PROMETEM AJUDA, MAS DOBRAM JUROS E SEGURAM DINHEIRO, DIZEM EMPRESAS
Empresários declararam que os bancos aumentaram as taxas para empréstimos usados para manter os negócios, pagar funcionários e comprar 
novos equipamentos. Até empresas de infraestrutura de internet, que precisam ampliar os serviços para atender a nova demanda de home 
o�ce, não conseguem dinheiro. O crédito para investimentos, segundo relatos, teve alta de dois pontos percentuais. Em outras operações, os 
juros mais do que dobraram. 
(Fonte: Portal UOL). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA PEDE QUE UNIÃO LIBERE FGTS E DIZ QUE ISOLAMENTO TOTAL NOS PRÓXIMOS 15 DIAS É FUNDAMENTAL 
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), esteve no início da tarde desta quinta-feira (26) na ação de desinfecção da Central do Brasil no 
combate ao coronavírus, feita por militares. Para evitar medidas drásticas, Crivella sugeriu ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, a liberação 
do FGTS para alguns setores. Ele citou, por exemplo, artistas e motoristas de transporte de passageiros por aplicativo. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO CONFIRMA VALE DE R$600 PARA TRABALHADOR INFORMAL
O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quinta-feira que o auxílio oferecido a trabalhadores informais atingidos pela crise do coronavírus 
será de R$ 600. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

O QUE DE FATO MUDOU COM A MP TRABALHISTA DO CORONAVÍRUS? ADVOGADO RESPONDE
Nesta semana, foi editada pelo governo federal a Medida Provisória nº 927, prevendo uma série de ações para preservar o emprego e suavizar 
possíveis efeitos negativos da pandemia da covid-19 na economia. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

EM NOVA MP, GOVERNO REDUZIRÁ DE QUATRO PARA DOIS MESES SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
O governo reduziu de quatro para dois meses a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e vai permitir esse tipo de recurso somente 
para as empresas que foram obrigadas a fechar por decisão de governos locais. A exceção são as micro e pequenas empresas, que poderão 
suspender os contratos, mesmo em funcionamento. 
(Fonte: Globo Online). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL DIZ QUE CONTINUARÁ SEGUINDO RECOMENDAÇÃO DA OMS DE CONFINAMENTO E FAZ CRÍTICAS A MANDETTA
O governador do Rio, Wilson Witzel, a�rmou que continuará seguindo as recomendações de con�namento feitas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o combate ao coronavírus. Mais cedo, ele havia dito que, caso o governo federal não desse ajuda �nanceira até segunda-feira, 
seria muito difícil manter essas medidas no estado em razão dos impactos econômicos. O governador fez ainda duras críticas ao ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 
(Fonte: Extra Online). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA SAÚDE CORRIGE EM R$ 400 BI PROJEÇÃO PARA ENFRENTAR CORONAVÍRUS 
O Ministério da Saúde corrigiu, na última quinta-feira (26), a projeção de gastos do governo necessários para enfrentar a pandemia do novo 
coronavírus. O valor foi reduzido de R$ 410 bilhões para R$ 10 bilhões. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

QUEM VAI SALVAR A ECONOMIA DO CORONAVÍRUS?
Nesse cenário de medo e instabilidade, os governos dos países têm colocado na mesa suas armas para tentar evitar um colapso da economia, 
propondo medidas de contenção de perdas e de estímulo antes inimagináveis. As empresas, que a cada dia mais tomam para si o papel de liderar 
as transformações da sociedade e difundir valores, também vêm atuando com uma força crescente para ajudar a amortecer os efeitos do surto, 
tanto para buscar a sustentabilidade de seus negócios em meio a uma abrupta queda nas vendas quanto para apoiar seus funcionários e a 
comunidade. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

GOVERNO TRABALHA EM NOVA MP QUE AUTORIZA SUSPENSÃO DE SALÁRIOS, MAS PAGA COM SEGURO-DESEMPREGO
Após a confusão que culminou na revogação de parte da Medida Provisória 927 pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) um dia após sua 
edição, a equipe econômica do governo trabalha na apresentação de um novo texto, ainda nesta semana, permitindo redução – e até suspensão 
– salarial de trabalhadores sob a alegação de viabilizar a manutenção de empregos em meio à crise provocada pelo novo coronavírus.
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

ECONOMIA NÃO PODE SER ESQUECIDA, DIZEM GOVERNADORES EM CARTA SOBRE CORONAVÍRUS
A preocupação com o impacto do coronavírus na economia tem sido a tônica do discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o 
combate à crise. A carta foi anunciada um dia após o ápice da crise de Bolsonaro com os estados, quando o presidente discutiu com Doria e 
assistiu ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), retirar seu apoio ao Palácio do Planalto. Nela, são apresentadas demandas ao governo 
federal como suspensão, pelo período de 12 meses, do pagamento da dívida com bancos federais, ampliação pelo BNDES dos prazos e carências 
das operações de crédito, aprovação do Plano Mansieto (de ajuda �scal aos Estados), a redução da meta de superávit primário e a adoção de 
políticas emergenciais.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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PLEITO DA FECOMÉRCIO RJ É ATENDIDO PELA PREFEITURA DO RIO E ALGUNS COMÉRCIOS VOLTAM A ABRIR
O Prefeito Marcelo Crivella, publicou, na data de ontem (26), em edição especial do Diário O�cial, o Decreto Rio nº 47.301/2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
(Fonte: Alex Ferraz). CONFIRA AQUI!

RIO LIBERA REABERTURA DE PARTE DO COMÉRCIO; VEJA LISTA DE ESTABELECIMENTOS
Além de liberar a reabertura das lojas de materiais de construção e de conveniência em postos combustíveis, anunciada anteriormente, a 
Prefeitura do Rio permitiu o funcionamento de outros tipos de comércio na cidade a partir desta sexta-feira. A nova relação com o que pode abrir 
foi publicada em edição especial do Diário O�cial do Município de ontem. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO INCLUI ATIVIDADES RELIGIOSAS EM LISTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EM MEIO AO CORONAVÍRUS
O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que torna as atividades religiosas parte da lista de atividades e serviços considerados essenciais 
em meio ao combate ao novo coronavírus. O decreto também inclui serviços como: lotérica; geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica; entre outros. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA PRORROGA RECESSO ESCOLAR E OFICIALIZA ABERTURA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Em uma nova edição extra do Diário O�cial publicada na noite desta quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivella o�cializou a liberação das lojas de 
material de construção e de lojas de conveniência de postos de gasolina, que poderão funcionar normalmente. Crivella também prorrogou por 
mais duas semanas o recesso na rede municipal de ensino para conter a epidemia de coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SEBRAE CRIA SITE COM DICAS GRATUITAS PARA EMPREENDEDORES ENFRENTAREM A CRISE DO CORONAVÍRUS NO ESTADO DO RIO 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (Sebrae Rio) lançou uma plataforma gratuita com orientações para 
empreendedores em meio ao fechamento do comércio e estabelecimentos no estado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O portal 
foi lançado no sábado (21) e já atendeu a mais de 2 mil visitantes. Para acessar, basta criar um cadastro.
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

SEM NENHUM CASO CONFIRMADO DE CORONAVÍRUS, COMÉRCIO DE NOVA IGUAÇU PODERÁ REABRIR A PARTIR DO DIA 5 DE ABRIL
O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, concedeu uma entrevista exclusiva e contou quais medidas de prevenção estão sendo adotadas, além 
de como será feita a reabertura do centro comercial.
(Fonte: Super Rádio Tupi). CONFIRA AQUI!

COM LOJAS FECHADAS, RI HAPPY USA WHATSAPP PARA SEGUIR VENDENDO 
A Ri Happy, maior varejista brasileira especializada no segmento, sentiu a crise na pele. Todas as suas 284 lojas físicas, localizadas sobretudo em 
shopping centers, estão inacessíveis desde 20 de março — primeiro por decisão da própria empresa e, dias depois, por decretos estaduais e 
municipais. Para sobreviver aos meses desa�adores que virão, a rede está investindo como nunca em sua experiência online. Antes do 
aprofundamento da crise do coronavírus no Brasil, 8% das vendas da Ri Happy vinham dos canais digitais.
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

PROCON-RJ IDENTIFICA AUMENTO NO PREÇO DO ÁLCOOL GEL DE ATÉ 119% E 527% EM MÁSCARAS EM LOJAS DO RIO DE JANEIRO
O Procon do Rio de Janeiro identi�cou lojas vendendo álcool gel com preços até 119% maiores após o início da pandemia de coronavírus no 
Estado. O aumento do preço das máscaras foi ainda maior: até 527%. Os dados são de um levantamento do Procon, entre o dia 6 de março e 
quarta-feira (25). A maioria das 356 denúncias era sobre aumento do preço do álcool gel, seguida por reclamações sobre o preço de máscaras, 
luvas e alimentos em geral. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

MAIA PEDE MAIS DIÁLOGO ENTRE PODERES E SUGERE ESTÍMULO PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu, nesta quinta-feira, diálogo entre os poderes e a elaboração de um plano 
coordenado para enfrentar a crise. Maia argumenta que o momento demanda paciência de todos os agentes políticos. Para ele, o presidente Jair 
Bolsonaro precisa reunir à mesa os representantes do Legislativo e Judiciário para articular soluções no combate à pandemia. Entre as medidas 
que precisam ser tomadas, segundo Maia, está uma política para proteger empreendedores. 
(Fonte: Globo Online). CONFIRA AQUI!

OUTBACK DOARÁ 13,6 MIL OVOS DE PÁSCOA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MERCADOS
O Outback Brasil decidiu doar um total de 13,6 mil ovos de Páscoa fabricados por eles, sendo 6 mil para pro�ssionais de saúde e 7,6 mil para 
mercados de bairro da cidade de São Paulo. A medida foi anunciada essa semana pela marca, que explicou o porquê da ação. A intenção é apoiar 
os pequenos mercados de bairro em São Paulo. A empresa também informou que os pequenos empreendedores poderão vender os ovos doados 
pela marca em benefício do seu próprio negócio.
(Fonte: Portal UOL). CONFIRA AQUI!

STELLA ARTOIS DÁ 50 REAIS PARA CONSUMIDORES E AJUDA RESTAURANTES
Por conta dos impactos do novo coronavírus na economia, a marca de cervejas Stella Artois, da fabricante Ambev, criou o movimento “Apoie Um 
Restaurante”, que doa dinheiro para os estabelecimentos a partir de uma plataforma desenvolvida em parceria com a startup ChefsClub. Na 
mecânica da campanha, os consumidores precisam acessar o site, comprar um voucher de 50 reais e, presencialmente no futuro, trocar por 
produtos que totalizem 100 reais. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

OCDE SUGERE REMOÇÃO DE RESTRIÇÕES COMERCIAIS EM MEIO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
O secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Angel Gurría, exortou a comunidade internacional a 
retirar restrições ao comércio global em meio à pandemia do novo coronavírus. "Essas restrições podem não só afetar o fornecimento de 
materiais médicos necessários, mas também gerar choques à cadeia produtiva de alimentos e outros bens essenciais", escreveu em carta. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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