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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

PARA ENFRENTAR A CRISE, EMPRESAS DE MAQUININHAS DÃO APARELHOS EXTRAS, ISENÇÃO DE TAXAS, CRÉDITO E LINK PARA 
PAGAMENTO
Para ajudar os estabelecimentos nesse momento de pandemia e garantir também o seu �uxo nas receitas, as empresas que operam as 
maquininhas de pagamento de cartão aderiram a ações especiais no período, como crédito, isenção de taxa, link para pagamento e aparelhos 
extra sem cobrança, especialmente para aqueles que continuam suas atividades, a exemplo dos bares e restaurantes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AS DIFICULDADES OPERACIONAIS PARA QUE DINHEIRO DE AUXÍLIO CHEGUE AO TRABALHADOR
Pressionado a pagar logo o auxílio emergencial aos trabalhadores informais, o governo tem pela frente desa�os que vão além da localização de 
15 a 20 milhões de brasileiros que hoje estão completamente fora do radar dos gestores de políticas sociais. Mesmo para quem já recebe o Bolsa 
Família, tirar a megaoperação do papel não será simples e vai requerer planejamento e até distribuição de cédulas de dinheiro pelo país. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

QUAIS MEDIDAS ECONÔMICAS CONTRA A COVID-19 JÁ SAÍRAM DO PAPEL?
As consequências da pandemia do novo coronavírus avançam em várias frentes e na mesma rapidez que a própria doença. Não à toa que, há mais 
de um mês, as principais autoridades do país têm realizado pronunciamentos diários para anunciar novas medidas para mitigar os impactos do 
vírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA REGRAS PARA CONSUMO E CONDOMÍNIOS DURANTE PANDEMIA
O Senado Federal aprovou, na sexta-feira (3), o projeto de lei que estabelece novas regras nas relações de direito privado durante a emergência 
de saúde causada pela pandemia do novo coronavírus. O PL surgiu de ideias do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
To�oli, para promover alterações legislativas no direito privado enquanto perdurar a crise do coronavírus. Coube ao senador Antonio Anastasia 
(PSD/MG) apresentar o projeto, que segue agora para análise da Câmara dos Deputados. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

MP 936: TRABALHADOR QUE TIVER CONTRATO SUSPENSO TERÁ DE CONTRIBUIR SOZINHO PARA INSS
Devido à pandemia do coronavírus, o governo brasileiro autorizou, por meio da Medida Provisória 936/20, a suspensão de contratos de trabalho 
por até 60 dias. Nesse caso, sem o pagamento do salário, a empresa �ca desobrigada durante esse período a recolher para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), e o tempo deixa de valer para a aposentadoria. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

NO TWITTER, BOLSONARO PROMETE ZERAR IMPOSTOS SOBRE VITAMINA D E ZINCO
O presidente Jair Bolsonaro prometeu “zerar” o imposto da vitamina D nos próximos dias, em uma publicação na sua conta do Twitter. O tema 
ganhou destaque na última semana após um estudo realizado por cientistas na Universidade de Turim, na Itália, apontar o nutriente como um 
aliado no combate ao coronavírus.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

MINISTÉRIO DA SAÚDE DIZ QUE 4 ESTADOS E DF PODEM ESTAR EM TRANSIÇÃO PARA ACELERAÇÃO DESCONTROLADA DO 
CORONAVÍRUS
Um relatório do Ministério da Saúde, divulgado na sexta-feira (3), informou que quatro estados e o Distrito Federal podem estar em transição de 
fase epidêmica do novo coronavírus, passando de transmissão localizada para aceleração descontrolada da pandemia. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!
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JUSTIÇA AUTORIZA ABERTURA DE LOTÉRICAS E LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO RIO
A desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu, neste sábado (4), a reabertura de lojas 
de material de construção e lotéricas. A medida suspendeu a liminar obtida pela Defensoria Pública que impedia o funcionamento deste 
comércio durante as medidas restritivas contra o novo cornavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PACOTE TRIBUTÁRIO DE CRIVELLA PROMETE DAR FÔLEGO AOS CONTRIBUINTES DURANTE PANDEMIA
Em reunião realizada na manhã de sábado (4) com seu Gabinete de Crise contra o coronavírus, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 
anunciou que encaminhará à Câmara de Vereadores, na semana que vem, um projeto de lei com quatro medidas que darão fôlego aos 
contribuintes nesse período de pandemia do coronavírus. As ações elencadas pela Secretaria Municipal de Fazenda por orientação de Crivella 
serão ainda complementadas por um decreto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GUEDES APELA PARA QUE AS PESSOAS EVITEM O CALOTE, APESAR DA CRISE DO CORONAVÍRUS
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo para que os brasileiros evitem o calote e paguem as suas contas para não desorganizar a 
economia, durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SUPERMERCADOS DE NITERÓI PASSAM A ATENDER IDOSOS EM HORÁRIO EXCLUSIVO
Moradores com mais de 60 anos passarão a ter horário exclusivo de atendimento nos mercados e supermercados de Niterói. De acordo com o 
decreto publicado no Diário O�cial do município, idosos terão atendimento exclusivo a partir de segunda-feira (6), do horário de abertura dos 
estabelecimentos até às 10h. A medida foi anunciada como mais uma ação de contenção ao avanço do novo coronavírus. Até a última 
quinta-feira, a cidade tinha 62 casos da doença. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS MUDARAM SEU MODELO DE NEGÓCIO PARA COMBATER O CORONAVÍRUS
Em tempos de pandemia, o mundo dos negócios está no meio de um turbilhão de mudanças. Entre adoção de home o�ce, comércio eletrônico, 
delivery e outras formas de manter as vendas e serviços, muitas pequenas empresas precisam correr para se adaptar ao novo cenário. Com a 
vantagem de serem menores e mais ágeis, algumas startups e pequenas empresas mudaram completamente seu modelo de negócios em 
poucos dias. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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