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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

CRÉDITO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMEÇA A SER LIBERADO NESTA SEGUNDA
A linha de crédito emergencial de R$ 40 bilhões anunciada pelo governo federal para �nanciar pagamento de salários de pequenas e médias 
empresas — com faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 10 milhões — já está valendo. A MP (Medida Provisória) 944, que criou o programa, 
foi publicada na noite da última sexta-feira (3), em edição extraordinária do Diário O�cial da União. E bancos já começam a oferecer essa 
modalidade de �nanciamento a partir desta segunda-feira (6). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CMN APROVA LINHA DE R$ 6 BILHÕES PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta segunda-feira (6), uma linha de crédito para pessoas físicas e jurídicas, incluindo 
cooperativas que exerçam atividades não rurais, de até R$ 100 mil por clientes, para capital de giro, e de até R$ 200 mil para investimentos. Como 
antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a estimativa é de que cerca de R$ 6 bilhões poderão ser 
disponibilizados pelos bancos às empresas que estão nas regiões atendidas por esses fundos. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

VAMOS TER QUADRO DE MAIS RECESSÃO E UMA CONTA FISCAL A SER PAGA, DIZ RIAL
O Brasil terá de lidar, assim como o mundo todo, com três certezas: recessão, aumento da inadimplência e uma conta a ser paga em termos 
�scais, a�rmou o presidente do Santander, Sergio Rial, em live promovida pelo Valor. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

PROCURADORIA APONTA QUE GOVERNADORES E PREFEITOS NÃO PODEM FLEXIBILIZAR ISOLAMENTO SOCIAL
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão do Ministério Público Federal que coordena a atuação de procuradores da primeira 
instância na área dos direitos humanos, expediu uma nota técnica apontando que governadores e prefeitos não podem adotar medidas contra 
o isolamento social, por ser a política o�cial do Ministério da Saúde no combate à pandemia do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TOFFOLI DEFENDE ISOLAMENTO SOCIAL E AÇÃO CONJUNTA DE PODERES CONTRA COVID-19
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias To�oli, voltou a defender a importância do isolamento social e a destacar a 
necessidade de uma atuação conjunta dos Poderes para que o país possa atravessar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL DEVE PRORROGAR MEDIDAS DE ISOLAMENTO, MAS AFROUXÁ-LAS NAS CIDADES SEM CASOS DA COVID-19
O governador Wilson Witzel deve prorrogar mais uma vez as medidas de distanciamento social, no momento válidas até o começo da semana 
que vem. Nesta segunda-feira (6), o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que a quarentena contra o novo coronavírus será estendida 
em todo o estado até o dia 22 deste mês.  No caso do Rio, de acordo com fontes do Palácio Guanabara, o governador e o secretário estadual de 
Saúde, Edmar Santos, vão estudar ao longo desta semana os dados da doença para decidir se as regras serão afrouxadas ou apertadas nos 
municípios onde há casos da doença: a decisão �nal depende da análise da curva do vírus após mais esses dias de isolamento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MANDETTA FICA E DIZ QUE MINISTÉRIO DA SAÚDE PROCURA SER A VOZ DA CIÊNCIA
Após um dia tenso com o presidente Jair Bolsonaro, com quem vem acumulando divergências públicas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, anunciou nesta segunda-feira (6) que vai �car na che�a da pasta para “enfrentar o nosso inimigo, que tem nome e sobrenome”: 
coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

28% DOS BRASILEIROS NÃO FAZEM ISOLAMENTO CONTRA CORONAVÍRUS, DIZ DATAFOLHA
Pesquisa Datafolha publicada nesta segunda-feira (6) pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que 76% dos brasileiros acreditam que o mais 
importante em meio à pandemia do novo coronavírus é manter as medidas de isolamento social e deixar as pessoas em casa. Já 18% dos 
entrevistados querem o �m do isolamento, e 6% não souberam responder. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!
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TURNOS NO COMÉRCIO E INDÚSTRIA NA CIDADE DO RIO COMEÇAM NESTA TERÇA-FEIRA; CONFIRA
Começa a valer a partir de hoje (7) o decreto que divide por turnos o início das atividades de setores da economia no Rio. A nova regra foi 
publicada, ontem, no Diário O�cial do Município e de�ne o início de atividades da indústria para antes das 6h, o comércio para depois das 9h e o 
setor de serviços a partir desse horário. A expectativa da Prefeitura do Rio é de reduzir a aglomeração nos transportes públicos, principalmente 
no BRT. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

VENDAS NO COMÉRCIO DEVERÃO CAIR 31,6% NA PÁSCOA DE 2020
As vendas do comércio varejista por causa da Páscoa deverão cair 31,6% este ano, na comparação com a Semana Santa de 2019, conforme 
projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Isso signi�cará R$ 738 milhões a menos em faturamento no 
varejo. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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