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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

JURO PARA PME DEVE CAIR E PARA GRANDE EMPRESA, SUBIR, COM CORONAVÍRUS 
Desde o agravamento da crise causada pela pandemia de coronavírus, empresários têm dito que estão com di�culdade para solicitar novos 
empréstimos e renegociar �nanciamentos em curso. O motivo é que as incertezas sobre a duração e a intensidade da turbulência �nanceira 
teriam levado os bancos a fechar a torneira de crédito. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO QUER INCLUIR 20 CATEGORIAS DE TRABALHADORES NO ‘CORONAVOUCHER’
O Senado Federal analisou, nesta quarta-feira (1º), o Projeto de Lei 873, que amplia o benefício emergencial de R$ 600, durante três meses, para 
cerca de 20 categorias de trabalhadores — além de informais e intermitentes, que já foram contemplados na proposta aprovada na última 
segunda-feira e que ainda aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), 
disse à CNN que o governo ainda não tinha uma estimativa do impacto �scal dessa ampliação. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MEDIDAS PARA CORONAVÍRUS DE R$ 200 BI SERÃO OFICIALIZADAS ATÉ QUINTA-FEIRA (2), DIZ GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou ontem (1º), que uma série de medidas que já haviam sido divulgadas pela equipe econômica, 
mas que não chegaram a ser formalmente apresentadas, serão encaminhadas no formato de Medidas Provisórias ao Congresso até hoje (02), ao 
custo de R$ 200 bilhões. Segundo Guedes, o governo cobrirá a diferença de salário dos trabalhadores que tiverem jornada reduzida em “20%, 
25%, 30%”, num programa para manutenção de empregos formais de R$ 51 bilhões. 
(Fonte: Revista Forbes). CONFIRA AQUI!
 
NITERÓI BLOQUEARÁ ACESSOS À CIDADE PARA RESTRINGIR CIRCULAÇÃO DE PESSOAS DE OUTROS MUNICÍPIOS
Em live nesta  quarta-feira (1º), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), disse que do próximo sábado (4) a 18 de abril, a cidade terá 28 
bloqueios em suas divisas com outros municípios  — 21 deles com barreiras de concreto, para impedir o tráfego — a �m de restringir a 
circulação de pessoas de outros municípios. A medida, que será publicada no Diário O�cial de hoje (2), quando começa a ser testada, é para 
tentar conter o avanço do novo coronavírus. Até ontem, a cidade tinha 62 casos. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREVISIBILIDADE POR UM PERÍODO DE 60 DIAS DARIA CONFORTO A TODOS, DIZ MAIA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou, nesta quarta-feira (1º), que uma previsão para a duração do 
isolamento social seria ideal para que a sociedade mantenha a calma diante da disseminação da COVID-19. "Sem previsibilidade todos �cam 
nervosos e ansiosos, e propõem coisas que vão acabar piorando a situação do Brasil. Previsibilidade por um período de 60 dias daria conforto a 
todos", disse ao participar de uma videoconferência do banco Bradesco. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO VOLTA A CRITICAR GOVERNADORES E ALERTA PARA RISCO DE DESABASTECIMENTO
Um dia após adotar um discurso mais ameno em relação à pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra 
governadores e prefeitos no Twitter, criticando medidas restritivas para comércio e circulação de pessoas. Bolsonaro publicou um vídeo de um 
homem que apontava o desabastecimento no Ceasa, em Belo Horizonte, dizendo que "a culpa é dos governadores", que, segundo ele, querem 
"ganhar nome e projeção política a custa do sofrimento da população." 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

BRASIL SÓ FICA SEM ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS SE FALTAR TRANSPORTE, DIZ MINISTRA DA AGRICULTURA
A divulgação de um vídeo mentiroso sobre o esvaziamento de um Ceasa, em Minas Gerais, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, fez reacender a 
discussão sobre um eventual risco de falta de alimentos no Brasil. Essa hipótese, no entanto, está completamente descartada, segundo a 
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a não ser que haja paralisação de caminhoneiros.
 (Fonte: O Estado de S. Paulo). CONFIRA AQUI!
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CORONAVÍRUS: AUTÔNOMOS E PEQUENOS COMERCIANTES DO RIO TENTAM DRIBLAR CRISE COM CRIATIVIDADE
O momento é crítico para autônomos e pequenos negócios, que tentam driblar a crise provocada pelo novo coronavírus com criatividade. E haja 
inovação: tem cabeleireiro que lançou vouchers para serem usados depois da quarentena e instituição centenária de música que precisou migrar 
para o mundo virtual, sem contar os bares que vêm mobilizando a boemia em campanhas como a de pendura invertida. Sensibilizar a clientela 
e alunos �éis é a melhor forma agora para se manter de pé. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO VAI RECORRER NA JUSTIÇA E MANTÉM ABERTURA DE LOTÉRICAS E LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
A Prefeitura do Rio informou, nesta quarta-feira (1º), que decidiu manter a autorização para o funcionamento de lotéricas e lojas de construção 
durante a pandemia do coronavírus. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, na noite de terça-feira, determinou a suspensão do 
funcionamento de lojas de material de construção e lotéricas. Mas, a Prefeitura disse que não foi noti�cada da decisão e que vai recorrer desta. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SE COMÉRCIO REABRIR AGORA, “NÃO VAI TER CLIENTE”, DIZ LUIZA TRAJANO
A presidente do conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, defende que empresários do país mantenham por ora o nível de 
emprego ante a crise disparada pelo coronavírus no Brasil. A executiva a�rmou ainda que as medidas de injeção de recursos na economia, 
tomadas pelo Governo Federal e por alguns Estados, precisam ser executadas rapidamente. 
(Fonte: Revista Forbes). CONFIRA AQUI!

LOJAS DO MCDONALD’S VÃO PAGAR ALUGUEL PROPORCIONAL AO FATURAMENTO
A Arcos Dorados, a maior operadora de franquias dos restaurantes McDonald’s no mundo, informou aos proprietários de suas lojas no Brasil que 
irá pagar somente o aluguel proporcional ao faturamento das unidades durante o período de crise. A empresa está renegociando os contratos 
existentes individualmente com cada proprietário.
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

COM CRISE FINANCEIRA E QUARENTENA, DONOS DE IMÓVEIS DEIXAM DE COBRAR ALUGUEL
A situação �nanceira no mundo todo está complicada com a crise do coronavírus. Para alguns, o home o�ce funciona, mas, para outros, é 
impossível. Consequentemente, �ca mais difícil pagar as contas, entre elas, o aluguel. Cientes da situação, alguns donos de imóveis têm 
�exibilizado o pagamento do aluguel dos inquilinos. 
(Fonte: Yahoo Notícias). CONFIRA AQUI!

PERDA SALARIAL ATINGE 1 EM CADA 4 TRABALHADORES DURANTE CRISE, DIZ BTG/FSB
A crise do coronavírus já impactou os salários de 25% dos trabalhadores entrevistados por uma pesquisa feita pelo Instituto FSB, em parceria com 
o BTG Pactual e divulgada nesta quarta-feira (1º). Esse contingente é formado por pessoas que já tiveram o salário reduzido (11%) e que �caram 
sem nenhuma renda (15%) desde o início da pandemia do coronavírus, decretada em 11 de março pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

TRT DO RIO DERRUBA LIMINAR E LIBERA FUNCIONAMENTO DA LOJAS AMERICANAS
O TRT do Rio derrubou ontem (1º) a liminar que proibia a abertura da Lojas Americanas em municípios onde há limitação dos serviços prestados 
pelo comércio. Considerou o último decreto estadual, de segunda-feira, em que todas as empresas que "possuam atividade de comercialização 
de produtos alimentícios estão plenamente autorizadas a funcionar durante a fase atual da quarentena". 
(Fonte: O Globo/Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

DRIVE-THRU: SHOPPING OFERECE COMPRAS SEM SAIR DO CARRO
O Ilha Plaza Shopping, na Ilha do Governador, vai anunciar hoje (2) uma iniciativa inédita: um sistema de drive thru, que estará disponível para 
todas as suas mais de 130 lojas, dos mais variados segmentos. Para comprar, o cliente entrará em contato com o lojista pelo whatsapp, redes 
sociais ou canais disponibilizados pela marca, fará o pedido e agendará o dia e a hora da retirada. 
(Fonte: O Globo/Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!
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