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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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO ESTADO VOLTA NESTA SEGUNDA-FEIRA (20), AFIRMA BANCO
O empréstimo consignado no estado deve voltar nesta segunda-feira (20). Foi o que o Bradesco a�rmou. O banco possui boa parte dos servidores 
como seus clientes, já que detém o contrato da folha de pagamento do estado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

VEJA AS PRINCIPAIS LINHAS DE CRÉDITO DISPONÍVEIS PARA PEQUENAS EMPRESAS
O novo coronavírus afetou o �uxo de caixa das empresas. Com os negócios fechados por causa da pandemia, é difícil para muitos 
empreendedores encontrar uma maneira de manter o faturamento. As renegociações de contas nem sempre bastam, e muitos precisam procurar 
instituições �nanceiras para tomar empréstimos. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO OPERA PARA SALVAR MP QUE FLEXIBILIZA A CLT
O Palácio do Planalto trabalha com três alternativas para tentar evitar que a Medida Provisória do Contrato Verde e Amarelo perca validade nesta 
segunda-feira (20). Ela estabelece, na prática, �exibilizações na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LIMINAR QUE PROIBIA CORTE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET É SUSPENSA
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou às prestadoras de telefonia �xa e de telefonia móvel que está sem efeito a 
comunicação, enviada anteriormente, para que se abstivessem de suspender ou interromper o fornecimento dos serviços durante o período de 
emergência de saúde por causa da pandemia do coronavírus, Covid-19. Bem como para que restabelecessem os serviços em 24 horas para os 
consumidores que tivessem sofrido corte por inadimplência. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA DIZ QUE PUBLICA NESTE SÁBADO DECRETO QUE OBRIGA USO DE MÁSCARAS NAS LOJAS E NAS RUAS
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse neste sábado (18) que publicaria ainda no mesmo dia uma edição extraordinária do Diário 
O�cial do Município com o decreto tornando obrigatório o uso de máscaras na cidade para quem sair às ruas e nos estabelecimentos abertos ao 
público. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

REDUÇÃO DE SALÁRIO E JORNADA DE SERVIDORES ESTÁ FORA DO RADAR NO ESTADO DO RIO
Em Brasília, a discussão sobre a redução de salário e jornada de servidores vem ganhando força. A medida já foi defendida publicamente pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como forma de economizar recursos públicos e destiná-los aos trabalhos de combate à Covid-19. 
No Estado do Rio, porém, essa ideia está fora do radar, mesmo que venha a existir uma autorização legislativa do Congresso. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DEFENDE CRÉDITO A ELÉTRICAS PARA EVITAR AUMENTO NA CONTA DE LUZ
O empréstimo bilionário que o governo negocia para ajudar o setor elétrico a enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus tem o 
objetivo de evitar reajustes de dois dígitos na conta de luz já a partir do segundo semestre, segundo a secretária executiva do Ministério de Minas 
e Energia, Marisete Pereira.
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!
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JUSTIÇA DETERMINA REDUÇÃO EM 30% DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO PAGOS POR LOJISTA A SHOPPING CARIOCA
Com os shoppings fechados por causa da Covid-19, é tão previsível como o dia depois da noite a judicialização entre muitos lojistas e 
administradores desses templos do consumo. O dono de uma franquia da rede Gira�as, no Bangu Shopping, conseguiu no Judiciário uma 
redução de 30% do aluguel da loja. A medida também foi estendida para a cota condominial e o fundo de promoção e propaganda. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

NÚMERO DE ACORDOS DE REDUÇÃO DE SALÁRIO E JORNADA CRESCE 'TODOS OS MINUTOS', DIZ SECRETÁRIO
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, disse que o número de acordos de redução de salário e jornada cresce "todos os 
minutos". Segundo o último balanço do governo, 2,5 milhões de negociações desse tipo foram fechadas desde o início de abril. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PAGAMENTO SEMANAL DE SALÁRIO COMEÇA A SE POPULARIZAR NO BRASIL EM MEIO À PANDEMIA
No exterior, por exemplo nos Estados Unidos, a prática já é comum por grandes redes de fast-food. No entanto, só agora no Brasil, em meio à 
pandemia do coronavírus, é que o pagamento semanal do salário começou a se popularizar. Segundo uma pesquisa do aplicativo Xerpay, que 
permite ao funcionário sacar a quantia dos valores já trabalhados, realizada com mais de 25 mil funcionários aptos a receber o benefício, o 
número de retiradas no app cresceu 61% na comparação entre março e fevereiro. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DATAFOLHA: QUASE 80% DOS BRASILEIROS DEFENDEM PUNIÇÕES CONTRA QUEM INFRINGE A QUARENTENA
Com o país se aproximando da casa dos 40 mil casos de Covid-19 e mais de 2.300 mortes pela nova doença, 79% dos brasileiros são favoráveis a 
punições contra quem infringe as medidas de isolamento social em vigor no país, segundo o Instituto Datafolha. Apenas 18% acreditam que o 
governo não deve controlar a movimentação de pessoas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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