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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

EM DERROTA PARA GUEDES, CÂMARA APROVA SOCORRO DE R$ 89,6 BI PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS; GOVERNO DEVE VETAR
Em derrota para o governo, a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (13) o texto-base do projeto de lei para ajudar estados e 
municípios a combaterem a crise do coronavírus. O texto tem impacto estimado de R$ 89,6 bilhões, mais que o dobro do oferecido pelo Tesouro 
Nacional, e não como prevê congelamento de salários como contrapartida, como previa a equipe econômica. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COMEÇA AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 1.200 PARA MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
A Caixa começou a pagar, nesta segunda-feira (13), o auxílio emergencial para as mulheres chefe de família. Neste caso, o valor a ser pago é de 
1.200 reais. Serão contemplados neste lote, as mulheres do CadÚnico que têm poupança na Caixa e conta no Banco do Brasil. Amanhã, é o 
pagamento das que estão inscritas no Cadastro Único e não têm conta nos bancos públicos. O pagamento será feito por meio da conta digital 
criada pela Caixa e será transferido para o banco onde a pessoa tem conta. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936: ACORDOS DE REDUÇÃO DE SALÁRIO JÁ FIRMADOS ESTÃO VALENDO, MESMO COM LIMINAR DE LEWANDOWSKI
Os acordos individuais de redução de salário e jornada de trabalho — previstos na medida provisória (MP) 936 — feitos sem a mediação de 
sindicatos estão valendo, mesmo com a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigiu o aval 
dessas entidades. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL PRORROGA MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19 NO RJ ATÉ 30 DE ABRIL
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou um decreto nesta segunda-feira (13) prorrogando as medidas de combate à Covid-19 até 
o dia 30 de abril. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA AFIRMA QUE MEDIDAS DE ISOLAMENTO NO RIO NÃO TÊM DATA PARA ACABAR
As medidas restritivas tomadas pela Prefeitura do Rio para conter a disseminação do novo coronavírus serão mantidas e não têm data para 
acabar. Foi o que a�rmou Marcelo Crivella, em entrevista concedida no �m da tarde desta segunda-feira (13), no Riocentro, na Zona Oeste da 
cidade. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DECISÃO DE ABRIR COMÉRCIO NÃO É DO CONGRESSO, DIZ MAIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou nesta segunda-feira (13) que o Congresso não decide sobre a 
reabertura do comércio e quem deve orientar esses movimentos são o ministro da Saúde e os secretários estaduais. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

PGR CONTESTA AÇÕES CONTRA BOLSONARO NO STF DURANTE CORONAVÍRUS
O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra as duas arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs) 
impetradas no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus.
 (Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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CRIVELLA AVALIA MULTAR EM ATÉ R$ 900 PESSOAS E ESTABELECIMENTOS QUE DESRESPEITAREM ISOLAMENTO
Em entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Crivella a�rmou ontem (13) que o município avalia a possibilidade de multar pessoas físicas e 
estabelecimentos que desrespeitarem a determinação de isolamento social como medida contra o coronavírus. Nos bastidores, a medida é 
analisada pela Procuradoria-Geral do Município. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO PROÍBE ATÉ DEGUSTAÇÃO EM SUPERMERCADO PARA CONTER PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
A Secretaria municipal de Saúde proibiu nesta segunda-feira (13) qualquer ação promocional que envolva a degustação de produtos como pães, 
cafés, biscoitos e frutas em supermercados e hortifrutis do Rio de Janeiro. A iniciativa é mais uma na tentativa de reduzir a possibilidade de 
contágio pelo coronavírus em locais públicos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS DEVE LEVAR À FALÊNCIA 10% DOS HOTÉIS E 30% DOS RESTAURANTES NO PAÍS
O avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil e a necessidade de distanciamento social deve levar à falência de 10% dos hotéis, segundo 
a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA).  A falta de clientes deve levar ainda ao fechamento de 30% dos restaurantes e 
similares em toda a rede brasileira, cerca de 200 mil estabelecimentos, de acordo com cálculos da Confederação Nacional do Turismo (CNTur).
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

NA QUARENTENA, BRASILEIRO GASTA 25% A MAIS COM SUPERMERCADO
A pandemia do novo coronavírus e o isolamento social daqueles que podem �car em casa estão mudando os hábitos de consumo dos brasileiros. 
Os gastos com cartões de crédito e de débito em supermercados aumentaram, em média, 25% em relação a janeiro e fevereiro. Nas farmácias, o 
avanço foi de 10%, segundo um levantamento da consultoria Elo Performance Insights. Outras pesquisas apontam alta das vendas de itens da 
cesta básica, higiene e limpeza. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ALIANSCE SONAE E VALE FACILITAM PAGAMENTOS
A Aliansce Sonae, administradora de shopping centers, vai investir R$ 300 milhões em iniciativas de apoio ao varejo, à sociedade e aos órgãos de 
saúde no combate ao novo coronavírus. Com todos os shoppings da rede fechados, as medidas envolvem a prevenção do contágio e proteção aos 
colaboradores, suporte �nanceiro ao varejo, isenções e parcelamentos a lojistas, além de iniciativas de apoio às comunidades e ao sistema de 
saúde, com ativação de leitos, doação de máscaras e cestas básicas.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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