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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

GRANDES EMPRESAS FINANCIAM PEQUENAS PARA PRESERVAR CADEIAS DE PRODUÇÃO DURANTE PANDEMIA
Diante da demora na chegada do crédito anunciado pelo governo para as pequenas e médias empresas, as grandes companhias do país 
decidiram iniciar uma espécie de socorro por conta própria a fornecedores, clientes e varejistas. O objetivo é garantir que eles consigam 
atravessar a crise na economia causada pela pandemia do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO REBATE VALORES DIVULGADOS PELA CÂMARA SOBRE AJUDA AOS ESTADOS
O ministério da Economia divulgou nota para rebater os números apresentados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na última 
quinta-feira (9), sobre o impacto para a União do projeto de lei que visa ajudar os estados �nanceiramente devido a pandemia do novo 
coronavírus. Na ocasião, Maia a�rmou que o montante seria de cerca de R$ 99 bilhões, enquanto o Palácio do Planalto destacava o valor de R$ 
185 bilhões. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DETERMINA SUSPENSÃO DE CORTES DE ENERGIA POR 90 DIAS
Devido ao grande número de pessoas em quarentena no estado, mantendo o isolamento social por conta do coronavírus, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu suspender os cortes de energia por 90 dias. O desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do 
TJRJ, que tomou a decisão, a�rmou que a manutenção do serviço deve ser mantida por uma questão de saúde e de vida.
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

UM DIA DEPOIS DO BRASIL ULTRAPASSAR MIL MORTES POR CORONAVÍRUS, BOLSONARO DEFENDE 'VOLTA À NORMALIDADE'
O presidente Jair Bolsonaro reforçou, neste sábado (11), sua posição em defesa da retomada das atividades no país. Ele usou as redes sociais para 
postar vídeo de entrevista dada em 25 de março em que prega que os brasileiros precisam "acordar para a realidade" antes de um suposto caos 
se instalar em função da paralisia no cotidiano do país pelo coronavírus.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SUBSECRETÁRIO-EXECUTIVO DE SAÚDE DO GOVERNO WITZEL É AFASTADO
O subsecretário-executivo de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Gabriel Neves, foi afastado na manhã deste sábado (11) pelo secretário de 
Saúde do Estado, Edmar Santos. A informação foi con�rmada pela pasta, que a�rmou, em nota, que o afastamento é temporário e ocorreu "em 
nome da transparência da gestão da pasta e atendendo às determinações de lisura e austeridade do Governo do Estado do Rio de Janeiro". 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SECRETÁRIO DEFENDE MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO PARA EVITAR MEDIDAS MAIS DURAS NO FUTURO
O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, reforçou neste sábado (11) que é preciso manter medidas de distanciamento social 
nas cidades mais críticas, justamente para evitar ter que adotar ações mais duras futuramente, como o bloqueio total. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, divulgados nesta tarde, o Brasil chegou a 20.727 casos registrados de coronavírus, com 1.124 óbitos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E FECOMÉRCIO RJ FIRMAM CONVENÇÃO COLETIVA
Em uma iniciativa conjunta e depois de ultrapassar o processo de negociação, o Sindicato dos Empregados do Comércio - SEC RJ e a Fecomércio 
RJ �rmaram Convenção Coletiva voltada à proteção dos empregos e da economia, para enfrentamento dos efeitos da pandemia provocada pelo 
coronavírus. A Convenção Coletiva anunciada dá suporte às empresas vinculadas às entidades representativas aqui mencionadas, para utilização 
do Benefício Emergencial, observando que as regras do documento coletivo devem ser cumpridas. 
(Fonte: Fecomércio RJ) CONFIRA AQUI!

NA PÁSCOA DA QUARENTENA, PRESENTES A DISTÂNCIA AQUECEM VENDAS DE PEQUENOS EMPREENDEDORES NO RIO
Sem os tradicionais almoços no domingo de Páscoa, a intenção de presentear não é a das maiores neste ano. Segundo um estudo do Instituto 
Fecomércio RJ, 62,4% dos consumidores entrevistados não devem dar presentes na data, fato que pesou para que 2020 esteja longe de atingir 
recordes de vendas. 
(Fonte: O Globo) CONFIRA AQUI!

OS PAGAMENTOS E TRIBUTOS ADIADOS OU SUSPENSOS DURANTE A PANDEMIA
Terminar o mês escolhendo quais boletos pagar. Essa virou a rotina de milhões de brasileiros que passaram a ganhar menos ou perderam a fonte 
de renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Para reduzir o prejuízo, o governo adiou e até suspendeu diversos pagamentos nesse 
período. Tributos e obrigações, como o recolhimento das contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), �carão para depois. 
(Fonte: Exame) CONFIRA AQUI!

DEPOIS DE STELLA E HEINEKEN, BOHEMIA ANUNCIA PROJETO PARA AJUDAR BARES
A Bohemia, marca de cerveja da fabricante Ambev, criou uma campanha para impulsionar bares e botecos brasileiros a reabrirem suas portas 
após o período de isolamento social. Com vendas de vouchers de R$ 25, R$ 50 ou R$100, o objetivo é arrecadar R$ 50 milhões para ajudar a mais 
de 15 mil bares. 
(Fonte: Exame) CONFIRA AQUI!
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