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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

SENADO APROVA PROJETO QUE PREVÊ R$600 MENSAIS A TRABALHADORES INFORMAIS
O Senado aprovou ontem (30), em sessão virtual, por 79 votos a zero, o projeto que prevê o repasse de R$600 mensais a trabalhadores informais. 
A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e o texto prevê o pagamento por três meses. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

EMPRESA QUE PEGOU DINHEIRO DO BNDES PODE PEDIR SUSPENSÃO DA DÍVIDA A PARTIR DE 4ª FEIRA
Empresários que possuem empréstimos indiretos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) devem procurar os bancos 
em que contrataram os �nanciamentos a partir de quarta-feira (1º) para pedir a suspensão dos pagamentos. 
(Fonte: BOL). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA DO RIO AUTORIZA FUNCIONAMENTO DAS LOJAS AMERICANAS MESMO COM RESTRIÇÕES AO COMÉRCIO
A juíza Angelica dos Santos Costa, responsável pelo Plantão Judicial do TJ do Rio, concedeu liminar ontem para liberar o funcionamento de 
unidades das Lojas Americanas em todo o estado do Rio. Está livre para funcionar, de acordo com a decisão, unidades nas cidades do Rio, Niterói, 
Cabo Frio, Macaé, Teresópolis e Barra Mansa. As prefeituras destes municípios editaram decretos limitando o serviço do comércio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

HOME OFFICE: VEJA DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO FUNCIONÁRIO E DA EMPRESA
A propagação do novo coronavírus no Brasil tem feito com que muitas empresas coloquem seus funcionários para trabalharem de casa, o 
chamado home o�ce. A pandemia também levou o governo a editar uma medida provisória que prevê algumas mudanças no regime do 
teletrabalho durante o período de calamidade pública.
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

UM DIA APÓS PASSEIO DE BOLSONARO, MANDETTA DEFENDE ‘MÁXIMO GRAU DE DISTANCIAMENTO SOCIAL’ DURANTE SURTO DO 
CORONAVÍRUS
Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter feito um passeio pelo comércio de Brasília mesmo em meio ao surto do novo coronavírus, o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou que sejam mantidas as recomendações dadas pelos estados e defendeu o "máximo 
grau de isolamento social". 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO SUSPENDE DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE EMPREGO E DESEMPREGO
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou ontem (30) que decidiu suspender a divulgação do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com a secretaria, a suspensão ocorreu porque empresas deixaram de enviar 
informações, principalmente referentes às demissões de trabalhadores formais. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!
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GOVERNO DO ESTADO DO RJ SUSPENDE POR MAIS 15 DIAS AS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS E APRESENTA NOVAS REGRAS AO 
COMÉRCIO FLUMINENSE
Como medida de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), o governador Wilson Witzel prorrogou, na última segunda (30), pelo período 
de 15 dias, a suspensão de diversas atividades. 
(Fonte: Fecomércio RJ). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA VAI SANCIONAR PROJETO APROVADO NA CÂMARA QUE CRIA FUNDO COVID-19 COM AJUDA DE EMPRESÁRIOS
O prefeito Marcelo Crivella vai sancionar uma lei que cria o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 (FECC). O projeto de lei foi aprovado 
ontem, em segunda discussão, na Câmara Municipal, por unanimidade, e permite que pessoas físicas e jurídicas possam fazer doações aos cofres 
do Município para o combate ao novo coronavírus. O texto deve chegar à prefeitura nos próximos dias para a sanção de Crivella. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO QUER AJUDA MAIOR DO GOVERNO PARA EVITAR DEMISSÕES
Com o fechamento de shopping centers, lojas de rua, bares e restaurantes para evitar a disseminação do novo coronavírus, associações que 
representam comerciantes estimam muitas demissões, relativas a empregos diretos e indiretos, caso o governo não inter�ra e ofereça apoio ao 
setor.
 (Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DECRETO PROÍBE AUMENTO DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS ‘SEM JUSTA CAUSA’ NO RJ
Um decreto publicado ontem no Diário O�cial do Estado do Rio de Janeiro proíbe o aumento de preços "sem justa causa" de produtos e serviços 
enquanto estiverem em vigor as medidas restritivas do governo estadual contra o novo coronavírus. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

VIA VAREJO CRIA PLATAFORMA PARA VENDEDORES DE LOJAS TRABALHAREM DE CASA
Com suas mais de mil lojas fechadas devido à pandemia do novo coronavírus, a Via Varejo lançou uma ferramenta que permite aos vendedores 
das Casas Bahia e Pontofrio trabalhar remotamente, de forma comissionada. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA DIZ QUE MULTAS POR COMÉRCIO ABERTO ‘VÃO CHEGAR’ E ‘SÃO PESADAS’
O prefeito Marcelo Crivella disse que tem evitado dar multas aos comércios que desrespeitam as restrições de abertura contra o novo cornavírus, 
mas que elas vão chegar e são “pesadas”. A Secretaria Municipal de Fazenda, em nota, a�rmou ao G1 que o valor é de R$ 891,59 por dia de 
descumprimento. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

MICROEMPRESÁRIOS DO RIO DÃO DESCONTOS EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS APÓS O FIM DA PANDEMIA
Em meio ao isolamento social como medida preventiva ao novo coronavírus, pro�ssionais autônomos e microempreendedores do Rio buscam 
inovar nos serviços para continuarem no mercado e obterem renda durante o período de restrições na cidade. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: MAIS DA METADE DAS EMPRESAS TEM ‘QUEDA INTENSA’ NA DEMANDA, DIZ PESQUISA DA CNI
A pandemia do novo coronavírus causou uma queda na demanda por produtos e serviços industriais para 79% das empresas, sendo que 53% 
delas relatam uma "queda intensa", segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

LOJISTAS NÃO QUEREM PAGAR O IPTU DE 2020 E ESCREVEM A CRIVELLA
Na última segunda (30/03), a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop) 
divulgaram uma contundente carta conjunta pedindo às Prefeituras do país – e isso inclui, claro, o município do Rio de Janeiro, administrado por 
Marcelo Crivella, entre outras coisas, o não-pagamento das quotas de IPTU restantes referentes a 2020.
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

ESTUDO MOSTRA QUE ISOLAMENTO SOCIAL LEVA À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA MAIS RÁPIDO
A alternativa de manter somente as pessoas idosas e com doenças crônicas em casa, o chamado isolamento vertical, suspendendo a quarentena 
para todo mundo, pode ter efeito mais danoso à economia do que a recessão causada pelo distanciamento total, recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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