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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

MP FEDERAL DESTINA R$ 34 BI PARA FINANCIAR SALÁRIOS DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
O governo federal criou uma linha de crédito emergencial de R$ 34 bilhões para �nanciar o pagamento de salários de pequenas e médias 
empresas por dois meses. Em contrapartida, os funcionários não poderão ser demitidos no período. O programa foi assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro por medida provisória publicada na sexta-feira (3), e republicada no sábado (4), com uma correção no texto. A primeira versão 
colocava "pessoas jurídicas" como bene�ciados. A nova versão retirou o termo "jurídicas", pois o programa é destinado para empresas, 
empresários e sociedades cooperativas pagarem a folha salarial. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BRADESCO OFERECERÁ FINANCIAMENTO PARA PEQUENAS EMPRESAS PAGAREM SALÁRIOS
O Bradesco vai oferecer a partir de hoje (6), a nova linha destinada a �nanciar as folhas de pagamento de pequenas e médias empresas para 
ajudá-las na travessia da crise gerada pela pandemia de coronavírus no Brasil. O banco, primeiro a anunciar a oferta do crédito emergencial, 
espera que a medida bene�cie até 1 milhão de trabalhadores. A oferta da linha foi possível devido à publicação da medida provisória 944, que 
instituiu o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

CAIXA LANÇARÁ NA TERÇA APLICATIVO PARA CADASTRO EM RENDA EMERGENCIAL
A partir desta terça-feira (7), os brasileiros poderão baixar um aplicativo lançado pela Caixa que permitirá o cadastramento para receberem a 
renda básica emergencial, de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil, no caso de mães solteiras. O banco também lançará uma página na internet e uma central 
de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PT VAI AO SUPREMO PARA LIBERAR SAQUE DO FGTS POR CAUSA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a liberação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) em meio à pandemia do novo coronavírus. A legenda pede que a Corte dê liminar sob o entendimento de que o 
reconhecimento formal do estado de calamidade pública pelo governo federal autoriza o levantamento dos recursos das contas de FGTS pelos 
trabalhadores sem necessidade de edição de regulamento especí�co e autorizativo do saque. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PAULO GUEDES: ANTECIPAÇÃO DOS FERIADOS PARA O PERÍODO DE QUARENTENA
Com o objetivo de minimizar os impactos econômicos com o isolamento social, o governo decidiu antecipar os feriados deste ano para o período 
de quarentena. A informação foi dada no sábado (4) pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma videoconferência com empresários 
do setor varejista, organizada pela Conferência Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O ministro explicou ainda que a alteração já foi autorizada 
há algumas semanas, mas não soube, no entanto, dar mais detalhes. A medida visa compensar o período de comércio com portas fechadas. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!

AO CONTRÁRIO DE OUTROS PAÍSES, GOVERNOS DE BRASIL E MÉXICO PERDEM POPULARIDADE NA CRISE DO CORONAVÍRUS
Levantamento feito pelos sites “The Brazilian Report” e "Núcleo" mostram que os governos do Brasil e do México perderam popularidade com a 
crise provocada pelo novo coronavírus, diferentemente do que ocorreu em outros seis países com altos números de infectados e mortos pela 
Covid-19. Os governos de Chile, Estados Unidos, Portugal, França, Reino Unido e Itália registraram melhora nas avaliações, conforme o 
levantamento. 
(Fonte: Portal G1) CONFIRA AQUI!

AGU INFORMA AO STF QUE GOVERNO BOLSONARO APOIA ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA CORONAVÍRUS
Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU) a�rma que o governo federal incentiva o 
isolamento social como forma de conter a disseminação do coronavírus. O órgão também a�rma que o país está seguindo todas as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e adotando medidas para incrementar a renda de pessoas mais pobres durante a 
pandemia, justamente para garantir que o trabalhador �que em casa. O documento foi encaminhado à Corte pelo advogado-geral da União, 
André Mendonça, com a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. 
(Fonte: O Globo) CONFIRA AQUI!
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RIO TERÁ TURNOS DE TRABALHO PARA NÃO LOTAR TRANSPORTE PÚBLICO
Os cariocas que estão autorizados a trabalhar durante a epidemia de coronavírus terão de respeitar turnos para acessar o transporte público. A 
medida foi decidida pelo prefeito, Marcelo Crivella, e será detalhada em decreto a ser publicado no Diário O�cial do Município ainda hoje (6). O 
decreto determinará horários diferenciados de turnos de trabalho para os setores da indústria, comércio e serviços. A informação foi divulgada 
em nota pela assessoria da prefeitura.
 (Fonte: Agência Brasil). CONFIRA AQUI!

BRASIL TEVE QUEDA NO MOVIMENTO DE PARQUES, COMÉRCIO E LOCAIS DE TRABALHO, DIZ GOOGLE
O Google publicou informações que mostram como o coronavírus afetou a movimentação de pessoas no país, com queda em idas a parques, 
serviços no comércio, locais de trabalho e estações de metrô e ônibus. As quedas se acentuaram à medida que governadores tomaram medidas 
para garantir o isolamento social, diante da pandemia do coronavírus no Brasil. No dia 21 de março, por exemplo, foi decretada quarentena no 
estado de São Paulo, o que levou shopping centers, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais a fechar portas. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

'CORRENTE DO BEM' AJUDA EMPREENDEDORES A VENDER PARA SOBREVIVER AO CORONAVÍRUS
Dois dias antes de o governador de São Paulo decretar quarentena por conta do coronavírus e mandar fechar quase todo o comércio do estado, 
Icaro Foina já sabia que sua confecção teria dias difíceis pela frente. O empresário de São Caetano do Sul tinha um grande estoque de peças para 
entregar, mas atacadistas suspenderam os pedidos e ele começou a �car desesperado. A a�ição de Icaro foi o pontapé inicial para que sua �lha, 
a jornalista Beatriz Farrugia, criasse o portal "Ajude um Empreendedor", onde pequenas empresas e autônomos podem divulgar seus produtos 
e serviços gratuitamente. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO FECHA BARES: EM UM DELES ACONTECIA UMA FESTA COM 60 PESSOAS
A prefeitura do Rio fechou, na madrugada de ontem (5), três bares que funcionavam sem autorização em Curicica, na Zona Oeste da cidade. Um 
deles promovia em seu interior e na via pública, evento com música que reunia cerca de 60 pessoas no momento da chegada das equipes. Além 
de desrespeitar o fechamento obrigatório de comércios não essenciais, os estabelecimentos não possuíam alvará de funcionamento da Fazenda 
municipal. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

CRISE DO CORONAVÍRUS REDUZ CONSUMO DE CARNE E JÁ PARALISA 11 FRIGORÍFICOS NO PAÍS
O impacto da crise generalizada causada pela pandemia do coronavírus também é sentido pela indústria da carne. Na última semana, as vendas 
no atacado e no varejo da carne de boi registraram queda, principalmente nos chamados “cortes nobres”. Por causa da redução no consumo de 
carne, três plantas frigorí�cas de Mato Grosso do Sul entraram em férias coletivas nesta semana. No total, já são 11 plantas frigorí�cas 
paralisadas em todo o País. No período de 30 de março a 3 de abril, houve desvalorização do preço da arroba do boi ao produtor em 3,5%. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!
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