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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

BRASILEIRO COMPRA MAIS ELETRODOMÉSTICOS DURANTE QUARENTENA
O isolamento social mudou a rotina de consumo do brasileiro. Para conciliar o trabalho remoto, a limpeza da casa, o cuidado dos �lhos, a 
alimentação e o lazer, as pessoas compraram mais bens duráveis pela internet para auxiliar nas tarefas durante a quarentena. A venda on-line 
de aspirador de pó mais que triplicou na semana de 30 de março a 5 de abril, na comparação anual, segundo a consultoria GfK. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CAIXA ATUALIZA CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600
A Caixa atualizou o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para trabalhadores autônomos, informais e 
microempreendedores individuais (MEIs) que perderam renda na crise do coronavírus e que não estejam no Cadastro Único. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP DO CONTRATO VERDE E AMARELO SAI DA PAUTA DO SENADO E PODE CADUCAR
Diante da manifestação de diversos líderes partidários e de diversos pontos polêmicos da matéria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), retirou da pauta desta sexta-feira (17) a MP 905/2019, conhecida como MP do Contrato Verde e Amarelo. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

STF MANTÉM VALIDADE DA MP 936 QUE PERMITE REDUÇÃO DE SALÁRIOS E JORNADA
Depois de amargar derrotas no Supremo Tribunal Federal (STF) nas últimas semanas, o governo federal conseguiu nesta sexta-feira (17) uma 
importante vitória. O plenário da Corte manteve na íntegra o texto da medida provisória (MP) 936, que �exibiliza normas trabalhistas durante a 
pandemia do coronavírus. A decisão dá segurança jurídica aos acordos individuais �rmados entre funcionários e patrões para reduzir salários e 
jornadas, ou para suspender temporariamente contratos de trabalho, sem a participação de sindicatos.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

DECRETO DE CRIVELLA VAI OBRIGAR O USO DE MÁSCARAS PELA POPULAÇÃO NAS RUAS
Após três horas de reunião com o Comitê Cientí�co para analisar o cenário da crise provocada pelo coronavírus, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, 
anunciou que vai proibir a população de andar nas ruas sem máscaras, através de decreto municipal a ser sancionado. A medida pretende evitar 
a disseminação do vírus e vale para todas as pessoas que saírem de casa.
 (Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

APÓS ATAQUES A MAIA, CONGRESSO SE DIVIDE SOBRE RESPOSTA A BOLSONARO
O Congresso está dividido sobre como deve reagir às críticas do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, feitas em 
entrevista à CNN na noite desta quinta-feira (16). O tom dos ataques surpreendeu até aliados do governo no Congresso. A avaliação consensual 
de parlamentares da Casa é a de que um novo desdobramento da crise entre os poderes chega num momento em que os responsáveis pela 
articulação entre Congresso e Planalto, como o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, tentavam melhorar o diálogo e trazer 
para perto do governo partidos de centro. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO VAI PERMITIR QUE EMPRESAS EMPRESTEM SEUS FUNCIONÁRIOS PARA SETORES COM DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA
Para dar um fôlego a mais aos setores afetados pela crise com o novo coronavírus, o governo vai editar na próxima semana uma medida 
provisória (MP) que vai autorizar às empresas cederem, temporariamente, seus funcionários para outras que estejam com demanda de 
mão-de-obra. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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AÇÕES DE LOJISTAS CRESCEM E EMPRESÁRIOS TEMEM JUDICIALIZAÇÃO NA CRISE
Empresários e associações veem risco de aumento da judicialização de contratos no setor de comércio e serviços, com possibilidade desse 
processo ganhar mais força caso a crise se aprofunde. No varejo, já há processos de lojistas contra shoppings – relativos aos efeitos da crise 
causada pela pandemia – pelo menos no Distrito Federal, Bahia e Paraná, segundo levantamento feito pelo Valor. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

QUARENTENA: SERVIÇOS DE DELIVERY SERÃO OBRIGADOS A PRIORIZAR IDOSOS
Foi aprovado esta semana, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), novas regras de segurança para serviço de delivery 
durante a quarentena. De acordo com a proposta, os idosos, ou seja, pessoas maiores de 60 anos, terão prioridade no atendimento de serviços 
de entrega, conhecido como delivery. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS CAI A MENOR NÍVEL DESDE NOVEMBRO, DIZ CNC
O indicador de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
alcançou o patamar de 95,6 pontos em abril deste ano, o menor nível desde novembro de 2019 (95,2 pontos). Com isso, o índice permaneceu 
abaixo do nível de satisfação, 100 pontos.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO TEM QUEDA DE 5,1% EM MOVIMENTO DE MARÇO, DIZ BOA VISTA
O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, cedeu 5,1% em março na 
comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

'AUTOSSUFICIÊNCIA É INVIÁVEL', DIZ DIRETOR-GERAL DA OMC SOBRE DISPUTAS POR EQUIPAMENTOS CONTRA A COVID-19
Nas últimas semanas, o mundo assiste, preocupado, a uma disputa sem trégua por suprimentos de equipamentos médicos escassos para 
proteção no combate à pandemia do novo coronavírus. Nesse cenário, em que muitos países cogitam trazer de volta a seus territórios a indústria 
farmacêutica e de suprimentos, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o brasileiro Roberto Azevêdo, diz que a 
autossu�ciência é inviável. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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