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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

PACOTE ANTICRISE USARÁ MAQUININHAS PARA CHEGAR A MICROEMPRESAS, DIZ GUEDES
O ministro da Economia Paulo Guedes a�rmou que o governo vai liberar perto de R$ 800 bilhões ao longo dos próximos três meses no esforço 
para enfrentar a crise do coronavírus. Para a ajuda chegar também a microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas, o ministro 
defendeu que sejam usadas as maquininhas de cartão, por causa da presença delas em todo o país.
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TÊM POUCA ESTRUTURA PARA RESISTIR À CRISE
A luta contra o novo coronavírus ganha também contornos de um combate para levar ao menor impacto econômico possível. O estrago é grande. 
Só para se ter uma ideia, somente 11% das micro e pequenas indústrias possuem capital de giro su�ciente para manter a atividade por mais de 
um mês. 
(Fonte: Jovem Pan). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CORONAVÍRUS: ENTIDADES DA JUSTIÇA NO RIO APOIAM ISOLAMENTO HORIZONTAL
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, a Procuradoria da República no Rio e a Defensoria Pública da União 
divulgaram nota ontem (29), em que manifestam seu total apoio às medidas de isolamento horizontal, em que pessoas de todas as idades 
devem evitar o contato social o máximo que puderem para evitar a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). 
(Fonte: Agência Brasil).  CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BNDES ANUNCIA LINHA DE CRÉDITO DE R$2 BI PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS E OFERTA DE MATERIAL MÉDICO
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem mais um pacote de medidas para enfrentar o avanço do 
coronavírus no Brasil, incluindo uma nova linha de crédito de 2 bilhões de reais para �nanciar a ampliação da oferta de leitos hospitalares e de 
materiais e equipamentos médicos essenciais para o combate à pandemia. 
(Fonte: Uol). CONFIRA AQUI!

NENHUM BRASILEIRO SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, PROMETE GUEDES, QUE FALA EM GASTAR ATÉ 5% DO PIB CONTRA PANDEMIA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse recentemente, em live da XP, que o governo deve gastar até 5% do PIB neste ano em função da 
pandemia do coronavírus. “Para o empresário, dizemos: calma, não demita. Nenhum brasileiro será deixado para trás. Vamos liberar todos os 
recursos necessários e não deixaremos faltar liquidez na economia”, disse Guedes. 
(Fonte: XP Investimentos). CONFIRA AQUI!

GUEDES QUER O CADASTRO DE TRABALHADORES INFORMAIS DE MUNICÍPIOS
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou ontem (29) que é preciso fazer o cadastro de trabalhadores informais para liberar recursos 
emergenciais por causa da pandemia de COVID-19, o coronavírus. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GUEDES DIZ QUE, COMO ECONOMISTA, QUER RETOMAR PRODUÇÃO, MAS, COMO CIDADÃO, PREFERE FICAR EM CASA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a�rmou ontem que se o isolamento social não funcionar dentro de dois meses, a economia deve voltar a 
funcionar. Guedes participou de uma videoconferência com a Confederação Nacional dos Municípios (CMN). E disse ainda que, se como 
economista prefere a retomada da produção, como cidadão prefere �car em casa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MANDETTA DIZ A BOLSONARO QUE, ENQUANTO FOR MINISTRO, VAI CONTRARIÁ-LO SE ORIENTAÇÃO NÃO FOR TÉCNICA
Desde a última quarta-feira (25), um dia após o pronunciamento do presidente na TV que contrariou autoridades de saúde e o próprio ministério 
do governo de Bolsonaro — atitude que deixou políticos perplexos — Mandetta estava sendo cobrado por uma posição dura, que reverberasse 
o trabalho dos técnicos de sua equipe. Mas a resposta técnica do ministro não veio nas 24 horas que se seguiram ao pronunciamento 
presidencial. Pelo contrário: Mandetta, em entrevista coletiva na quarta-feira, se ajustou ao tom do discurso político do presidente, a�rmando 
que havia exageros no con�namento social para combater o coronavírus. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ COGITAR DECRETO PARA LIBERAR O TRABALHO DE TODAS AS PROFISSÕES
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou, ontem (29), que cogita editar um decreto para que o trabalhador de "toda e qualquer pro�ssão" possa 
voltar ao trabalho. Com isso, quem quiser trabalhar não precisaria se submeter às limitações estabelecidas por estados e municípios por causa da 
pandemia de coronavírus. 
(Fonte: Gazeta do Povo). CONFIRA AQUI!
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NA CONTRAMÃO, SETORES ESSENCIAIS ACELERAM CONTRATAÇÃO
Em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que deixou o brasileiro em quarentena e promete provocar mais desemprego, 
empresas que são parte de setores essenciais (como supermercados, hospitais e farmácias) estão contratando. Para dar conta da maior demanda, 
esses negócios vão na contramão do resto da economia. 
(Fonte: Exame).  CONFIRA AQUI!

ESTUDO DA FECOMÉRCIO APONTA RETRAÇÃO DE 70% NO SETOR
A retração de até 70% no próximo trimestre prevista para o comércio em Niterói, em razão do fechamento dos estabelecimentos até o próximo 
dia 10 — para quando está previsto o �m da quarentena instituída por decreto para conter o novo coronavírus — pode provocar a perda de 
mais de R$ 225 milhões em recolhimento de ICMS na cidade. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FESTAS SÃO ADIADAS OU CANCELADAS POR CAUSA DE PANDEMIA, E SETOR DE EVENTOS OFERECE OPÇÕES A CLIENTES
Segundo especialistas em Direito do Consumidor, até o cancelamento de serviços contratados é permitido aos clientes, sem multas. Um 
levantamento feito pelo Instituto Fecomércio mostrou que 57,1% dos empresários �uminenses veem algum risco para seu negócio em 
decorrência da disseminação do coronavírus. Para esse grupo, o tamanho do risco é moderado (39,7%), alto (30,6%) e muito alto (19,1%). O 
maior receio dos empresários é a falta de demanda por parte dos consumidores (67,5%). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO ABRE EM GUAPIMIRIM, NO RIO, MESMO COM DECRETO QUE DETERMINA FECHAMENTO
Um morador de Guapimirim, município da Baixada Fluminense, fez um vídeo em que mostra o comércio da cidade aberto. A situação vai de 
encontro ao decreto municipal, que autoriza apenas os estabelecimentos de serviços essenciais a �carem abertos, como medida de prevenção ao 
coronavírus. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CIDADES TÊM CARREATAS PELA REABERTURA DO COMÉRCIO, MAS AUMENTA RESISTÊNCIA A ATOS
Carreatas e buzinaços foram registrados em vários pontos do país pedindo a reabertura do comércio, fechado para evitar a propagação do 
coronavírus. Ao mesmo tempo, diversas localidades do país registraram reações contrárias a estes atos, sejam com decisões judiciais ou protesto 
de parte da população. Em Belo Horizonte (MG), a prefeitura local multou cerca de 50 carros que estavam se dirigindo para uma manifestação. E 
o governador de Santa Catarina, que havia determinado a retomada das atividades na próxima semana, voltou atrás e disse que o estado 
continuará de quarentena. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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