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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

FMI: PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO NO PRÓXIMO ANO DEPENDE DE COMO PANDEMIA SERÁ CONTIDA
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a�rmou, nesta terça-feira (31), que a previsão do fundo para 
uma recuperação econômica no próximo ano dependem do resultado das ações de contenção da pandemia e de uma redução do nível de 
incerteza. O órgão espera recessão este ano, mas vê recuperação em 2021.
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DORIA AMEAÇA IR À JUSTIÇA SE BOLSONARO DECRETAR REABERTURA DO COMÉRCIO
O governador de São Paulo, João Doria, antecipou nesta terça-feira (31) que o governo paulista acionará a Justiça se for decretada pelo governo 
federal a reabertura de comércio no país. O tucano classi�cou eventual medida como "irresponsável" no combate ao coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM DEMORA DO GOVERNO, CONGRESSO DECIDE APROVAR AJUDA AOS ESTADOS
Após aprovar o “coronavoucher”, um auxílio aos trabalhadores informais durante a crise, o Congresso decidiu não esperar novamente a proposta 
do governo e deve aprovar uma ajuda bilionária aos estados e municípios. Os líderes da Câmara dos Deputados �zeram acordo para votar na 
sessão desta terça-feira (31) projeto que prevê que a União complemente o valor do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação 
dos Municípios durante a vigência do decreto de calamidade púbica – para garantir que o repasse seja igual ao de 2019, mesmo em cenário de 
baixa arrecadação. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GUEDES FALA EM PROTEÇÃO SOCIAL INÉDITA CONTRA CORONAVÍRUS 
O ministro da Economia, Paulo Guedes disse, nesta terça-feira (31), que as medidas de reposição de renda aprovadas pelo Congresso irão prover 
a manutenção de renda aos 38 milhões de trabalhadores informais brasileiros. A proposta que prevê o pagamento de R$ 600 para cada um por 
três meses ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: TRABALHADORES INFORMAIS TERÃO DE AGUARDAR MAIS TEMPO PARA RECEBER R$ 600
Os trabalhadores informais que estão fora do Cadastro Único (CadÚnico) do Ministério da Cidadania vão ter que aguardar para receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 que o governo vai pagar durante a crise. Ainda não há previsão de pagamento para esses trabalhadores, mas só deverão 
ocorrer na segunda quinzena de abril. O governo decidiu pagar primeiro a quem está inscrito no Cadastro e já tem algum tipo de renda, como o 
Bolsa Família.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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GOVERNO REDUZ PELA METADE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA S
Várias entidades que integram o Sistema S sofrerão cortes de arrecadação durante três meses. A redução passa a valer a partir deste mês, 
segundo medida provisória publicada, nesta terça-feira (31), em edição extra do Diário O�cial da União. Para o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, com a medida as empresas irão economizar até junho deste ano 2,2 bilhões de reais. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

COM PANDEMIA, FLUMINENSES FAZEM MAIS COMPRAS ONLINE
A quarentena obrigatória, determinada pelas autoridades para evitar a disseminação do novo coronavírus, alterou os hábitos dos consumidores 
�uminenses. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), nos dias 25 e 26 deste mês, junto a 
1.099 moradores do estado do Rio de Janeiro, houve um crescimento do número de consumidores que estão fazendo compras online. Hoje, eles 
somam 77,1%, contra 72,2% registrados no período anterior à crise. 
(Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

TJ-RJ SUSPENDE DECRETO DE CRIVELLA QUE LIBEROU FUNCIONAMENTO DE LOJAS DE CONSTRUÇÃO E LOTÉRICAS
Após ação da Defensoria Pública do Rio, o juiz Marco Jose Mattos Couto, do Plantão Judicial do TJ do Rio, concedeu liminar para suspender, de 
forma imediata, o decreto editado pelo prefeito Marcelo Crivella que liberou o funcionamento de lojas de materiais de construção e casas 
lotéricas. 
(Fonte: O Globo/Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO ANUNCIA SUSPENSÃO DE REAJUSTES DE MEDICAMENTOS POR DOIS MESES
O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira (31/03), que o governo suspenderá por dois meses os reajustes de medicamentos no país. A 
medida faz parte das ações para combater o coronavírus. A suspensão foi publicada na noite desta terça-feira em edição extra do Diário O�cial 
da União.
(Fonte: O Globo Online). CONFIRA AQUI!

VAREJO ACUSA BANCO DE ELEVAR JUROS
Associações que representam grandes varejistas, shopping centers e lojistas encaminharam ontem cartas ao presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em que criticam diretamente os bancos por causa de um “aumento expressivo 
das taxas” de juros, superiores a 70% em certos casos, após o início da crise provocada pela pandemia. É a primeira vez que um setor se manifesta 
ao governo sobre o tema. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

DESEMPREGO SOBE PARA 11,6% EM FEVEREIRO, PRÉ-PANDEMIA, E ATINGE 12,3 MILHÕES 
A taxa de desocupação no Brasil subiu para 11,6%, no trimestre encerrado em fevereiro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta terça-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE). A 
taxa é 0,5 ponto percentual maior do que a do trimestre de novembro a janeiro, quando o desemprego �cou em 11,2% e 0,8 ponto menor se 
comparada ao mesmo trimestre do ano anterior (12,4%). 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

HOTÉIS DO RIO INSTALAM TAPUMES PARA EVITAR INVASÕES 
Fechados por causa da pandemia de coronavírus e do isolamento social, boa parte dos hotéis da Zona Sul instalou tapumes e grades em suas 
entradas. Temendo invasões e depredações, e com boa parte dos responsáveis pela segurança dos imóveis em quarentena, a solução adotada 
pelo setor hoteleiro foi criar barreiras físicas em seus acessos, até porque não há previsão de quando irão reabrir. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!
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