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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

DESAFIO DE DAR AUXÍLIO RÁPIDO NA CRISE REVELA: BRASIL NÃO CONHECE O BRASIL
Há pouco mais de dez dias, o Brasil leva a cabo uma verdadeira operação de guerra para fazer com que o auxílio emergencial de 600 reais chegue 
aos trabalhadores mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. De fato, não é simples colocar para funcionar um sistema de 
transferência de renda tão complexo, que custará aos cofres públicos 98 bilhões de reais em três meses. Ao redor do mundo, cerca de 80 países 
também têm desenhado políticas públicas de assistência social em meio à emergência de saúde pública. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA DETERMINA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADO POR 4 MESES
A Justiça Federal do Distrito Federal determinou na segunda-feira (20) que os bancos suspendam o débito em folha dos empréstimos 
consignados tomados por aposentados, do INSS ou servidores públicos, por quatro meses. A decisão já está em vigor e vale para todo o Brasil. O 
juiz Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal da 1.ª Região do DF, diz em sua decisão que a liberação de cerca de R$3,2 trilhões pelo Banco 
Central, "não chegou, em sua grande totalidade, às mãos daqueles atingidos pela pandemia". 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO PROPÕE INCLUIR APOSENTADORIAS NA CONTA DE GASTOS OBRIGATÓRIOS COM EDUCAÇÃO
Diante da crise �nanceira que se agrava com a pandemia do novo coronavírus, o governo estadual preparou um pacote com várias propostas para 
serem analisadas pela Alerj. Só nesta segunda-feira (20), o governador Wilson Witzel enviou à Casa três mensagens: uma para a desestatização 
de empresas, fundações e universidades; outra propondo incluir as despesas com inativos e pensionistas no cômputo dos gastos mínimos 
obrigatórios com a Educação, e, por último, um projeto relativo a fundos estaduais. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SÃO PAULO PREPARA PLANO DE ABERTURA GRADUAL DA ECONOMIA APÓS QUARENTENA
Um plano gradual de reabertura da economia de São Paulo deve ser anunciado amanhã pelo governo do Estado, com implementação a partir de 
11 de maio. Até lá, esclarece o governador João Doria (PSDB), não muda nada em relação ao que pode ou não funcionar no Estado. Quando a 
quarentena foi prorrogada, na semana passada, o comitê de gestão da crise da covid-19 passou a se debruçar sobre um plano para estabelecer 
quais setores e quais regiões do Estado de São Paulo poderão voltar a funcionar gradativamente. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: 10 ESTADOS JÁ TOMARAM MEDIDAS PARA FLEXIBILIZAR ISOLAMENTO
Dez estados já tomaram medidas para �exibilizar o isolamento social imposto nas últimas semanas como forma de combater a disseminação do 
coronavírus no Brasil. A conclusão é de um levantamento da liderança do governo no Congresso Nacional, obtido pelo GLOBO.O documento 
mapeia ações de �exibilização em Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Distrito Federal, Tocantins, Espírito Santo, 
Paraíba e Sergipe. Há ainda outros dois estados, São Paulo e Mato Grosso, que já estudam formas de pôr em prática uma reabertura. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO RJ FAZ PEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO PARA QUE AVIAMENTOS SEJAM INCLUÍDOS NA CESTA BÁSICA, UMA 
SOLICITAÇÃO DO SINTECIDOS RJ
No ofício a Fecomércio RJ informa que está atenta às necessidades urgentes do empresariado e da população diante do cenário atual. Desta 
forma, a Federação solicita ajustes a serem realizados na cesta básica, disciplinada pela Lei nº 4892, de 01 de novembro de 2006 e alterações 
posteriores. 
(Fonte: Fecomércio RJ). CONFIRA AQUI!

WITZEL DEVE FLEXIBILIZAR QUARENTENA PARA COMÉRCIO, TRANSPORTES E IGREJAS
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), deverá �exibilizar a quarentena no estado contra o coronavírus a partir de 1º de maio. 
Apesar de ainda estar em fase de análise juntamente com a Secretaria de Saúde e outras pastas, a nova medida de Witzel será focada, 
principalmente, no comércio, incluindo o da capital, segundo VEJA apurou. A circulação de ônibus intermunicipais e a realização de cultos em 
igrejas, por exemplo, hoje proibidos, também estarão incluídos no pacote. De acordo com o último decreto publicado pelo governador, o 
isolamento social irá até o próximo dia 30. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!

OITO CIDADES COM PERMISSÃO PARA ABRIR COMÉRCIO TÊM CASOS DE COVID-19
Até esta terça-feira (21), oito cidades do Rio de Janeiro que receberam permissão para retomar as atividades comerciais registraram casos de 
novo coronavírus (covid-19). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Sumidouro, Cantagalo, Paty do Alferes, Santo Antônio de Pádua, 
Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e Bom Jesus de Itabapoana têm casos con�rmados. Apenas São Francisco de Itabapoana e 
Bom Jesus de Itabapoana registraram, cada uma, uma morte devido à infecção do novo coronavírus. As cidades estão em lista divulgada em 
decreto pelo governo do estado no dia 7. Naquela data, por não apresentarem nenhum caso con�rmado do novo coronavírus, os municípios 
receberam a autorização para permitir o funcionamento do comércio. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COM FATURAMENTO ZERO DESDE O FIM DE MARÇO, CINEMAS ENCARAM RISCO DE FECHAR AS PORTAS DE VEZ
O desabafo partiu de Adriana Rattes, uma das sócias-fundadoras do Grupo Estação, que há 35 anos forma gerações de ciné�los no Rio. 
Pressionada pela crise, a empresária, que foi secretária estadual de Cultura do Rio entre 2007 e 2014, relatou numa sequência de tuítes as 
di�culdades de arcar com as despesas e a folha de pagamento dos 75 funcionários do grupo. E encerrou com um apelo: “Convoco aqui todo 
mundo que pode ajudar a pensar e a solucionar situações como esta. Claro que não somos os únicos”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ISOLAMENTO MAIS RESTRITO ACELERA RETOMADA ECONÔMICA, DIZ ESTUDO DO MIT
Um estudo do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) em parceria com o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed 
(Federal Reserve), mostrou que um isolamento mais restrito pode levar a uma recuperação mais rápida da economia. O estudo levou em conta 
dados da pandemia da In�uenza, que �cou mais conhecida como gripe espanhola, durou entre os anos 1918 e 1920 anos e teve, até o momento, 
uma taxa de letalidade maior do que a do novo coronavírus.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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