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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

FINTECHS E BANCOS FACILITAM TAXAS DE MICROCRÉDITO DURANTE PANDEMIA
Para tentar mitigar os prejuízos de micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus, tradicionais instituições e �ntechs 
(startups �nanceiras) têm �exibilizado as regras para emprestar dinheiro. Redução dos juros e aumento da carência são algumas das facilidades. 
A Caixa anunciou a redução de juros em até 45% nas linhas de crédito para apoio às micro e pequenas empresas, com taxas a partir de 0,57% ao 
mês. 
(Fonte: O Estado de S. Paulo). CONFIRA AQUI! 

LEGISLAÇÃO

BOLSONARO, WITZEL OU CRIVELLA: QUEM PODE MANDAR REABRIR O COMÉRCIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS?
No pronunciamento que fez para a rádio e TV na noite de terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou os decretos dos governos estaduais que 
determinaram o fechamento temporário de escolas e do comércio. Hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que iria permitir 
a reabertura do comércio, mas deve ser desautorizado pelo governador Wilson Witzel. A�nal, o governo federal ou o estadual podem revogar 
decisões municipais sobre o comércio e serviços locais? Para dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a resposta é não. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI! 

SALÁRIO, FÉRIAS, FGTS, BANCO DE HORAS: O QUE MUDOU POR CAUSA DO CORONAVÍRUS
O governo federal tem promovido mudanças nas regras trabalhistas para tentar minimizar a crise econômica causada pela pandemia de 
coronavírus. Por enquanto, a maioria das alterações foi feita por meio de uma medida provisória (MP 927/2020) que já foi parcialmente 
revogada. Con�ra nessa matéria o que mudou para o empregado com carteira assinada em relação a férias, feriados, banco de horas, 13º, 
suspensão do contrato, home o�ce, FGTS e outros temas. 
(Fonte: Portal UOL). CONFIRA AQUI! 

“NÃO QUEBRE A QUARENTENA POR UM DOS PRONUNCIAMENTOS MAIS DESONESTOS DA HISTÓRIA”, DIZ PRESIDENTE DA OAB
Após pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro, em rede nacional, voltou a falar em histeria em torno da pandemia da covid-19 – que 
deixa mais de 16,3 mil mortos no mundo -, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, reforçou a orientação sobre 
o isolamento social para conter o novo coronavírus e criticou a atitude do presidente. 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI! 

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO VAI PROPOR ISOLAMENTO VERTICAL PARA CONTER CORONAVÍRUS
O presidente Jair Bolsonaro disse na última quarta-feira (25) que vai propor o que chamou de "isolamento vertical" como forma de enfrentar o 
novo coronavírus no país, durante um discurso no Palácio da Alvorada. A medida consiste em isolar somente quem faz parte de grupos de risco 
(como idosos e pessoas com doenças respiratórias), e não a todos, como aconselham os órgãos de saúde, que defendem que evitar o contato 
social é uma forma de conter a disseminação do vírus, quebrando a corrente de transmissão.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI! 

APÓS REUNIÃO, WITZEL DIZ QUE DIÁLOGO COM GOVERNO FEDERAL FOI RETOMADO 
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse nesta quarta-feira que, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta 
quarta-feira (25), o diálogo foi retomado. A declaração vai na contramão do que disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI! 

GOVERNO DO RIO ANUNCIA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA 1 MILHÃO DE FAMÍLIAS CARENTES
O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que discorda do presidente Jair Bolsonaro sobre o �m do con�namento por causa da pandemia de 
coronavírus e pediu que as pessoas �quem em casa. Witzel, no entanto, a�rmou que além da questão sanitária, há uma crise econômica em 
decorrência da pandemia do coronavírus. Por isso, anunciou como primeira medida um mutirão humanitário, com distribuição de cestas básicas 
para um milhão de famílias, em sua maioria che�adas por mulheres. Será bene�ciado quem estiver na extrema pobreza, na pobreza e pessoas 
de baixa renda (quem recebe abaixo de meio salário mínimo). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI! 

GOVERNO DO ESTADO SUSPENDE A COBRANÇA DE ÁGUA PELA CEDAE PARA MORADORES COM TARIFA SOCIAL E PROÍBE PERMANÊNCIA 
EM COMÉRCIO
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou dois novos decretos na última quarta-feira (25) no Diário O�cial sobre o estado de 
calamidade causado pela expansão da Covid-19. Um deles autoriza a suspensão da cobrança da conta de água por parte da Cedae para os 
moradores do Rio de Janeiro que fazem parte da tarifa social ou comércio de pequeno e médio porte. A medida é referente às cobranças dos 
meses de abril, maio e junho. O segundo decreto pede a não permanência de clientes no interior de estabelecimentos comerciais que estão 
autorizados a funcionar em caráter excepcional. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI! 
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LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE CONVENIÊNCIA NOS POSTOS DE GASOLINA PODERÃO ABRIR NO RIO A PARTIR DESTA SEXTA 
O prefeito Marcelo Crivella cedeu à pressão de vereadores da base do governo e anunciou, em entrevista pela internet, que vai reabrir a partir de 
sexta-feira (27) lojas de material de construção e de conveniência em postos de gasolina. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI! 

IGUATEMI SUSPENDE ALUGUEL DE MARÇO PARA TODOS OS LOJISTAS
A Iguatemi, dona de participação em 16 shopping centers no país, suspendeu a cobrança de aluguel dos seus lojistas neste mês de março, devido 
ao fechamento dos centros de compra em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19). Não haverá isenção desses valores, porém, serão cobrados 
em um momento futuro a ser de�nido. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI! 

SEBRAE CRIA SITE COM DICAS GRATUITAS PARA EMPREENDEDORES ENFRENTAREM CRISE DO CORONAVÍRUS NO RJ
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. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI! 

EM MEIO À PANDEMIA, DELIVERY DE COMIDA SAUDÁVEL CRESCE MAIS DE 60% EM UMA SEMANA
A quarentena tem feito os brasileiros adquirirem novos hábitos, como manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios regularmente - 
mesmo dentro de casa. Restaurantes que focam na saúde viram as vendas aumentarem, e aulas online com personal trainers e instrutores de 
luta e yoga viraram sucesso nas redes sociais.
 (Fonte: Rádio CBN). CONFIRA AQUI! 

PARA IBGE, TRANSPORTES E SERVIÇOS A FAMÍLIAS SERÃO OS MAIS ATINGIDOS POR CRISE
Atividades que pesam 40% na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE), transportes e serviços 
a famílias deverão ser diretamente atingidas pela crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. A avaliação é do gerente da 
PMS, Rodrigo Lobo, que estima que o impacto negativo deverá aparecer na leitura de março da PMS.
 (Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI! 

EMPRESÁRIOS QUE APOIAM BOLSONARO DEFENDEM QUARENTENA ATÉ 6 DE ABRIL
O Brasil 200, grupo de empresários que apoiam Jair Bolsonaro, defende que o país adote uma quarentena até o dia 6 de abril. Segundo Gabriel 
Kanner, presidente do movimento que inclui nomes como Luciano Hang, dono da Havan, e Flávio Rocha, da Riachuelo, todos concordam sobre a 
importância de uma “quarentena inicial” de duas semanas.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI! 

CONSUMIDORES E EMPRESAS PODEM AJUDAR NEGÓCIOS LOCAIS A ENFRENTAREM A CRISE DO CORONAVÍRUS
A partir de agora, cinco marcas da Editora Globo — O GLOBO, Extra, Valor, Época Negócios e Pequenas Empresas & Grandes Negócios — 
produzirão conteúdo sob o selo #apoieonegóciolocal, em suas plataformas impressas e digitais, para destacar boas iniciativas que já estão sendo 
feitas e dar orientações aos pequenos negócios. Um setor que responde por 27% do PIB e gera mais da metade dos empregos formais do país. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI! 

BÚZIOS ESVAZIA HOTÉIS E PROÍBE A ENTRADA DE TURISTAS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS
O prefeito de Búzios, André Granado (MDB), demorou, mas quando tomou providências para conter a disseminação da pandemia do coronavírus, 
levou a tarefa a sério. Determinou a desocupação dos quartos em hotéis e pousadas no prazo de 72 horas e proibiu a realização de reservas por 
tempo indeterminado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI! 
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