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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

AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO PARA AUXILIAR EMPRESÁRIOS NA CRISE
Na tentativa de combater os efeitos econômicos do coronavírus no país, o governo vem anunciando uma série de medidas com o intuito de ajudar 
empresas a seguir de pé em um momento de quarentena e de redução das atividades em grande parte dos setores. O InfoMoney conversou com 
advogados e separou as principais medidas, a maioria já em vigor, que as empresas dos país têm como alternativas nesse momento. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MPF RECORRE DA DECISÃO QUE PERMITE FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E LOTÉRICAS DURANTE PANDEMIA
O Ministério Público Federal (MPF) entrou, nesta quarta-feira (1º), com um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
(TRF2) que permite o funcionamento de instituições religiosas e casas lotéricas durante a pandemia de Covid-19. No recurso contra a decisão da 
presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o MPF pede a autorização judicial apenas para o funcionamento de casas lotéricas 
que são braços bancários da Caixa Econômica Federal. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL FALA EM POSSÍVEL 'CONFLITO' COM GOVERNO FEDERAL: 'CABE AO SUPREMO MEDIAR'
O governador Wilson Witzel disse, nesta quinta-feira (2), que os estados precisam de liquidez para enfrentar a crise provocada pela pandemia do 
coronavírus e que as medidas anunciadas até o momento pelo governo federal não atendem às necessidades dos governantes. Ele diz que estuda 
recorrer ao Supremo Tribunal Federal se não houver uma resposta positiva do governo federal até a próxima semana. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO ADMITE FALTA DE APOIO POPULAR PARA DETERMINAR AGORA A REABERTURA DO COMÉRCIO
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reconheceu, nesta quinta-feira (2), que ainda não tem apoio popular su�ciente para determinar uma 
reabertura da atividade comercial no país. Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse que pode tomar uma decisão por meio de um projeto, mas 
que precisa estar amparado por um apoio maior da sociedade. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

LEI DO CORONAVOUCHER É PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL
O governo federal publicou, nesta quinta-feira (2), em edição extra do Diário O�cial, a lei que cria um auxílio de R$ 600 mensais por três meses 
para trabalhadores informais. O benefício, que ganhou o apelido de “coronavoucher”, é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada 
pela pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Antagonista). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO DE R$ 600 CHEGARÁ ENTRE OS DIAS 10 E 15, DIZ LÍDER DO GOVERNO NO SENADO
Com a aprovação do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais, apelidado de "coronavoucher", começam a surgir dúvidas de como será feita 
a distribuição desta ação emergencial. Em entrevista à CNN, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse que os valores 
começarão a ser distribuídos entre os dias 10 e 15 de abril para quem já está na lista do Cadastro Único do governo federal. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ QUE TEM DECRETO PRONTO PARA REDUZIR ISOLAMENTO: 'ESTOU ESPERANDO O POVO PEDIR MAIS'
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou, na noite desta quinta-feira (2), que pode assinar um decreto para afrouxar o isolamento social nos estados. 
Segundo ele, pode-se ampliar o número de pro�ssões que voltarão a atuar normalmente durante a quarentena. Ele também pediu aos 
governadores que "revissem suas posições" no combate ao novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ QUE 'FALTA HUMILDADE' A MANDETTA E QUE 'NENHUM MINISTRO É 'INDEMISSÍVEL'
O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quinta-feira (2) que nenhum de seus ministros é 'indemissível' e que 'falta humildade' ao 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ao ser questionado sobre as declarações do presidente, Mandetta disse que está trabalhando e não 
viu a entrevista. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MOURÃO DEFENDE ISOLAMENTO ATÉ FIM DE ABRIL E RETOMADA SÓ APÓS PICO DE CONTÁGIO
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse, nesta quinta-feira (2), que o governo federal defende a manutenção da política de isolamento 
social pelo menos até o �m de abril, quando segundo ele deve haver o pico do contágio do novo coronavírus no Brasil. Segundo ele, só depois 
deste momento deverá haver um processo “lento, gradual e seguro” de retomada das atividades não essenciais. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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PÁSCOA: COMÉRCIO DO RIO ESPERA QUEDA DE R$ 492 MILHÕES NAS COMPRAS EM COMPARAÇÃO A 2019
O número de consumidores que têm a intenção de presentear nesta Páscoa é 38,6 pontos porcentuais menor do que o de 2019, segundo estudo 
da Fecomércio Rio. É um re�exo, claro, da Covid-19. Em 2020, 62,4% dos entrevistados revelaram que não presentearão. A pesquisa também 
estima uma redução na movimentação econômica, que deve injetar cerca de R$ 478,3 milhões, menos da metade do estimado em 2019 – R$ 
970,4 milhões. Porém, o gasto médio manteve-se praticamente estável: R$ 100. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

 “OS PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS SÃO OS QUE MAIS SOFREM NA CRISE”, DIZ STONE
Os pequenos e médios negócios são os que mais sofrem durante a crise. A a�rmação foi feita por Augusto Lins, presidente da processadora de 
pagamentos Stone, em entrevista ao exame.talks. Segundo Lins, os pequenos empreendedores precisam de ajuda tanto do governo, como da 
população. Para ele, as medidas anunciadas até agora foram bem avaliadas e vão ajudar ao empreendedor atravessar esse período.  
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

MESMO COM AUXÍLIO A EMPRESAS, 3 MILHÕES DE PESSOAS DEVEM FICAR SEM EMPREGO
O governo calcula que, mesmo com a implementação do seu Programa Emergencial de Manutenção do Emprego durante a crise do coronavírus, 
3,2 milhões de trabalhadores devem ser demitidos.  Sem as medidas de apoio às pequenas e médias empresas, as demissões poderiam atingir 
até 12 milhões de trabalhadores. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

ACORDO INCENTIVA SUPERMERCADOS A COMPRAREM DIRETO DE PRODUTORES RURAIS
A �m de escoar a produção de pequenos produtores rurais durante a pandemia do coronavírus, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento está encabeçando uma parceria com redes de supermercados para a compra direta dos produtos. Nesta toada, o primeiro 
negócio fechado envolve uma grande rede de venda virtual e associações de produtores da Região Serrana que vai possibilitar a venda da linha 
de hortifrutigranjeiros, como frutas, legumes e verduras. Os kits foram entregues na terça-feira (31/03). 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

FATURAMENTO DE 89% DOS PEQUENOS NEGÓCIOS CAIU, DIZ SEBRAE
Os primeiros dias de restrição à circulação de pessoas e isolamento social, em decorrência do coronavírus, já atingem o equilíbrio �nanceiro das 
empresas e ameaça a sobrevivência de milhões de pequenos negócios no país. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, 89% das micro e pequenas 
empresas brasileiras já observam uma queda no seu faturamento. E 36% dos empreendedores a�rmam que precisarão fechar o negócio 
permanentemente, em um mês, caso as restrições adotadas até agora permaneçam por mais tempo. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIO DO RIO CONSEGUE READMITIR CINCO FUNCIONÁRIOS APÓS CAMPANHA NA REDE SOCIAL
Faz tempo que as redes sociais se tornaram uma ferramenta para as empresas divulgarem seus produtos e se comunicarem com seus clientes. 
Mas, em época de reclusão social, a interação virtual tornou-se indispensável, seja no compartilhamento de informações, nos serviços de 
entregas ou, no caso do empresário Diogo Freitas, para manter a casa em pé e trazer de volta os funcionários demitidos. Dono do bar Art Chopp, 
na Taquara, em Jacarepaguá, ele criou uma campanha pelo Instagram e conseguiu readmitir cinco dos dez funcionários que havia dispensado há 
duas semanas, em razão do fechamento compulsório de seu estabelecimento, por conta das medidas de proteção contra o coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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