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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

GOVERNO ANUNCIA R$ 40 BI PARA FINANCIAR SALÁRIOS DE TRABALHADORES DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
O governo federal anunciou, nesta sexta-feira (27), uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas e que vai ajudá-las a 
pagar os salários de seus funcionários pelo período de dois meses. Anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, o programa vai disponibilizar no máximo R$ 20 bilhões por mês, ou seja, R$ 40 bilhões em dois meses. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

CAIXA ANUNCIA REDUÇÃO DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL E DO CARTÃO DE CRÉDITO
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou, nesta quinta-feira (26), que o banco reduziu taxas de juros do cheque 
especial e do cartão de crédito. A taxa para o cartão de crédito foi reduzida de 7,7% para 2,9% ao mês. Estas condições especiais serão válidas por 
90 dias a partir de 1º de abril. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

FUI DEMITIDO DURANTE A CRISE DO CORONAVÍRUS: QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS?
A instabilidade gerada pela paralisação de comércio e indústrias para tentar conter o avanço do coronavírus no país vem deixando quem trabalha 
de carteira assinada receoso. Especialistas explicam os direitos trabalhistas. 
(Fonte: A Gazeta ES). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO: PREFEITOS E GOVERNADORES TÊM DE PAGAR TRABALHADORES POR PARALISAÇÃO 
O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta sexta-feira (27), que prefeitos e governadores que decretaram fechamento do comércio e serviços por 
causa da pandemia do novo coronavírus terão que pagar indenização ao trabalhador por paralisação e que há previsão legal para isso. Bolsonaro 
levantou um artigo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que prevê que os encargos trabalhistas devem ser pagos pelos chefes do 
Executivo caso o fechamento do estabelecimento tenha sido determinado. 
(Fonte: Revista VEJA). CONFIRA AQUI!

JUÍZA DO TRABALHO MANDA FECHAR TODAS AS FILIAIS DAS LOJAS AMERICANAS
A decisão da juíza Letícia Marinho Cavalcanti, numa ação movida pelo Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro contra as Lojas Americanas, 
foi dura: a rede está obrigada a fechar todas as suas lojas na cidade maravilhosa, em Miguel Pereira e em Paty do Alferes, sob pena de uma multa 
diária. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CORONAVÍRUS: “PRECISAMOS IMPEDIR UMA CRISE DE ABASTECIMENTO NO BRASIL”, AFIRMA PAULO GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, nesta sexta-feira (27), que o governo precisa impedir uma crise de abastecimento no Brasil. 
Durante uma fala publicada nas redes sociais - Guedes está em isolamento na sua casa no Rio de Janeiro - o ministro a�rmou que o presidente 
Jair Bolsonaro não diminui a gravidade da ameaça à saúde da população brasileira. Segundo o ministro, o presidente quer alertar sobre os efeitos 
econômicos da crise. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PAULO GUEDES: “NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS” 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou à colunista Míriam Leitão que ninguém será deixado para trás nesta crise. Ele conversou com a 
jornalista na tarde desta sexta-feira (27) e disse que o governo está olhando para cada segmento que foi atingido por esta segunda onda, que 
ele avalia ser a onda econômica. Essa é a parte que cabe ao seu ministério. Sobre a proposta de R$ 600 que foi aprovada na Câmara, e ainda 
precisa passar pelo Senado e ter um decreto, ele explicou como esses recursos serão repassados. Essa é a grande questão, porque o cadastro único 
não pega todos os informais. Ele chama esse auxílio de Auxílio Emergencial aos Informais (AEI). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA PROÍBE BOLSONARO DE ADOTAR MEDIDAS CONTRA ISOLAMENTO 
A Justiça Federal proibiu, na tarde desta sexta-feira (27), o governo federal de adotar medidas contrárias ao isolamento social como forma de 
prevenção da Covid-19. Também suspendeu a validade de dois decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que classi�caram 
igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais, o que permitia seu funcionamento mesmo com proibições de aglomerações em estados e 
municípios. 
(Fonte: Uol). CONFIRA AQUI!
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CORTE NA VERBA DO SISTEMA S FECHARÁ 265 UNIDADES DO SESC E SENAC, DIZ CNC
O corte de 50% no repasse de verbas para o Sistema S levará a um fechamento de 265 unidades do Sesc e Senac pelo País, além de mais de 10 
mil demissões, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em nota. 
(Fonte: Agência Estado). CONFIRA AQUI!

WITZEL DIZ QUE VAI DECRETAR MAIS 15 DIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez um pronunciamento na noite desta sexta-feira (27), por uma rede social, na qual a�rmou que 
vai decretar mais 15 dias de distanciamento social, a partir da próxima segunda-feira (30). 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

O VAREJO EM QUARENTENA
A paralisação do comércio para deter a Covid-19 espalha o medo do desemprego, de prejuízos bilionários e da falência de empresas. A inércia do 
governo em socorrer os comerciantes ajuda a agravar. O comércio nas principais cidades brasileiras – e em quase todo o mundo – remete a um 
apático feriado de Ano Novo. O pouco movimento que ainda existe está concentrado em estabelecimentos essenciais, como supermercados, 
farmácias e padarias. Em razão do coronavírus, o varejo nos maiores centros urbanos brasileiros está, literalmente, em quarentena – espalhando 
incertezas e angústia a pequenos e médios empresários, e deixando a indústria em estado de atenção.
(Fonte: IstoÉ Dinheiro). CONFIRA AQUI!

MAIA ALERTA A EMPRESÁRIOS PARA O RISCO DA EVOLUÇÃO DA CRISE AO PATAMAR DA ITÁLIA E ESPANHA 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira (27), a um grupo de cerca de mil empresários, que o 
Brasil corre o risco de ter um cenário de epidemia tão grave quanto em países como Itália e Espanha. Em conversa por teleconferência com 
agentes econômicos ligados ao Grupo de Líderes Empresariais (Lide), o presidente da Câmara pediu paciência e falou sobre a necessidade de uma 
ação conjunta entre Legislativo e o governo federal para evitar o colapso do sistema de saúde. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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