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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

ESTADOS E MUNICÍPIOS ACEITAM ADIAR EM 3 MESES O PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
Representantes dos governadores e prefeitos aceitaram adiar por três meses a cobrança do Simples Nacional na reunião por teleconferência do 
Comitê Gestor do Simples Nacional, nesta sexta-feira (3), no Ministério da Economia. A decisão foi unânime. 
(Fonte: Poder 360). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS JÁ IMPACTOU A VIDA FINANCEIRA DE 50% DOS BRASILEIROS, MOSTRA PESQUISA XP/IPESPE
O surto da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e seu avanço no Brasil, vem causando preocupações em várias esferas da vida das 
pessoas. A pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (3), mostra que metade (50%) dos entrevistados já sofreu impactos �nanceiros 
devido ao avanço do surto no país. E 82% acreditam que ainda serão afetados economicamente no futuro. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

EM MEIO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, SENADO APROVA PROIBIÇÃO DE LIMINARES DE DESPEJO ATÉ 30 DE OUTUBRO
O Senado aprovou, nesta sexta-feira (3), projeto de lei que proíbe liminares de despejo até 30 de outubro, em função da pandemia do 
coronavírus. O texto trata ainda de outros pontos de relações de direito privado e reúne sugestões do presidente do Supremo, Dias To�oli, de 
regras que devem valer apenas para o período da crise. A proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MP 936, QUE CORTA SALÁRIO E JORNADA, TAMBÉM VALE PARA DOMÉSTICAS. TIRE SUAS DÚVIDAS
A MP 936, que permite corte de até 70% de jornada e salário, também se aplica aos trabalhadores domésticos. A negociação individual, entre 
empregado e empregador, para as três faixas de corte previstas na MP (25%, 50% e 70%) é permitida para quem ganha até três salários mínimos 
(R$ 3.117), caso da maior parte das domésticas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EM MEIO A CRISE COM BOLSONARO, DISPARA APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Em meio a uma troca de farpas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta, uma pesquisa Datafolha divulgada, 
nesta sexta-fera (3), mostra que a aprovação da forma como o Ministério da Saúde conduz o enfrentamento da pandemia do coronavírus 
disparou e é mais que o dobro da registrada pelo chefe do Executivo Federal. Em comparação com a pesquisa anterior, feita entre os dias 18 e 20 
de março, a aprovação do Ministério da Saúde cresceu de 55% para 76% – apenas 5% reprovam as atitudes da pasta (antes, eram 12%). Já o 
número dos que avaliam como regular caiu de 31% para 18%. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!

'VAI QUEBRAR TUDO', DIZ BOLSONARO EM NOVA CRÍTICA AO FECHAMENTO DO COMÉRCIO
Em mais uma crítica às ações de isolamento social tomadas por governadores, o presidente Jair Bolsonaro a�rmou, nesta sexta-feira (3), que a 
sociedade brasileira “não agüenta �car dois, três meses parada”. “Vai quebrar tudo”, declarou o presidente a um grupo de apoiadores em frente 
ao Palácio da Alvorada, em Brasília. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

RESTRIÇÕES NA CIDADE DE PETRÓPOLIS SÃO PRORROGADAS ATÉ DIA 15 DE ABRIL
A Prefeitura anunciou, nesta sexta-feira (3), que vai prorrogar as medidas de restrições na cidade por conta do coronavírus até depois da Páscoa. 
Assim, bares, comércio, restaurantes, escolas, universidades, cinemas, pontos turísticos, parques e academias permanecerão fechados até o dia 
15. Além disso, a realização de eventos continua proibida. 
(Fonte: Diário de Petrópolis). CONFIRA AQUI!

DECRETO DETERMINA HORÁRIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS EM SUPERMERCADOS DE NITERÓI
Um decreto do Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, determina que, a partir da próxima segunda-feira (6), apenas pessoas com 60 anos ou mais 
frequentem supermercados no município até as 10h. Segundo o decreto, os locais têm que ser higienizados antes de abrirem para o público, e os 
estabelecimentos podem pedir o documento de identi�cação para comprovar a idade. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

APÓS CONFIRMAR PRIMEIRO ÓBITO, DUQUE DE CAXIAS ADOTA MEDIDAS RESTRITIVAS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
Quase um mês após a con�rmação do primeiro caso de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, o município de Duque de Caxias vai passar a adotar 
medidas restritivas para conter a proliferação do coronavírus. Nesta sexta-feira (3), foi con�rmada a primeira morte pela doença no município da 
Baixada Fluminense. Moradores dizem que o comércio estava funcionando normalmente até o início desta semana. Prefeito alega que 70% dos 
estabelecimentos já estavam sem funcionar no município. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!
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VENDAS DURANTE A PÁSCOA PODEM SOFRER QUEDA DEVIDO À PANDEMIA
O re�exo da pandemia de Covid-19 na economia, alerta para a queda das vendas na Páscoa, feriado que movimenta milhões de reais no 
mercado. Um estudo realizado pelo Instituto Fecomércio RJ aponta que o número de consumidores que tem a intenção de presentear nessa 
Páscoa caiu. Mais de 60% dos entrevistados revelaram que não devem dar presentes na data. O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio 
de Queiroz Junior, em entrevista exclusiva à BandNews FM, nesta sexta-feira (3), a�rmou que o resultado não surpreendeu, pois o comércio vai 
ter que passar por um processo de recuperação. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS ESTÃO INSEGUROS COM MEDIDA PROVISÓRIA QUE FLEXIBILIZA OS CONTRATOS TRABALHISTAS
A Fecomércio RJ diz que os empresários �uminenses estão inseguros com a medida provisória que �exibiliza os contratos trabalhistas no período 
da crise da Covid-19. A medida provisória sancionada pelo Governo Federal na quarta-feira (1) autoriza a redução proporcional das jornadas e 
dos salários dos empregados, como forma de reduzir os efeitos da crise provocada pela pandemia. Mas a consultora da presidência da Fecomércio 
RJ, Jacqueline Lippi, disse que os proprietários das microempresas ainda não sabem como esses acordos devem ser formalizados. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

Veja também mais informações em matéria do jornal O Globo.

CORONAVÍRUS DEVE REDUZIR PELA METADE COMPRAS DA PÁSCOA, MOSTRA PESQUISA
Sondagem realizada pelo Instituto Fecomércio RJ mostra que apenas 37,6% dos consumidores do estado do Rio de Janeiro pretendem dar 
presentes no feriado da Páscoa, abaixo da intenção de compra de 76,2% do ano passado. Desta forma, os gastos dos consumidores devem cair 
pela metade: dos R$ 970,4 milhões estimados no ano passado para R$ 478,3 milhões em 2020, detalha a sondagem, realizada entre os dias 25 
e 26 de março e com participação de 1.099 consumidores. 
(Fonte: Valor Investe – Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

QUARENTENA: PROCON E POLÍCIA CIVIL AUTUAM LOJAS COM PREÇOS ABUSIVOS
Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Procon autuou estabelecimentos comerciais que estavam praticando aumento abusivo de produtos 
básicos, tais como feijão, arroz, leite, ovo e alho. Na operação, realizada em Nova Iguaçu, foi constatado que o valor dos produtos, que chegou a 
dobrar, ocorreu em razão dos fornecedores dos alimentos, que subiram os preços. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO FECHA 905 ESTABELECIMENTOS NÃO ESSENCIAIS
Novecentos e cinco estabelecimentos não essenciais já foram fechados e mais de 1.300, �scalizados pela Secretaria de Ordem Pública até 
quinta-feira (2). A ação visa combater e manter o isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Nesta sexta-feira (3), a Seop manteve as 
interdições e atendimentos dos chamados pelo Disk Aglomeração. Centro e Zona Sul são alvos da �scalização. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

CACAU SHOW CONVERSA COM ESTADOS PARA ABRIR LOJAS ANTES DA PÁSCOA
A fabricante de chocolates Cacau Show está buscando formas criativas de vender 15 milhões de ovos de Páscoa em meio à crise causada pelo 
coronavírus. O feriado é daqui a nove dias e a expectativa do mercado é desanimadora. Um levantamento do Ibevar (Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo) projeta queda de 80% na intenção de compra de produtos ligados à data. Uma das esperanças da 
empresa, que tem 2.300 lojas espalhadas pelo país, é de conseguir abrir suas unidades ainda antes da data comemorativa. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

UBER EATS AMPLIA CATÁLOGO E PASSA A OFERECER ENTREGAS DE FARMÁCIAS, LOJAS DE CONVENIÊNCIA E PET SHOPS
O Uber Eats, braço de entregas do Uber, acelerou os planos de expandir as ofertas em sua plataforma. Agora é possível fazer pedidos em 
farmácias e pet shops pelo app em São Paulo. A partir da próxima segunda-feira (6), compras em lojas de conveniência também estarão 
disponíveis no aplicativo. A novidade faz parte de um processo de diversi�cação global do Uber Eats, que está fazendo o mesmo em países como 
França e Espanha. Segundo a empresa, a funcionalidade chegará a outras cidades do país a partir da próxima semana. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

ASSOCIAÇÃO DIZ QUE RESTAURANTES JÁ DEMITIRAM ATÉ 800 MIL TRABALHADORES NO BRASIL
A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) a�rmou, nesta quinta-feira (2), que as demissões no setor podem já ter atingido entre 600 e 800 
mil trabalhadores no país, em meio à quarentena imposta para frear a propagação do coronavírus. Segundo a ANR, o número estimado de 
demitidos envolve trabalhadores informais e com carteira assinada. A entidade, que a�rma representar 9 mil pontos comerciais no país, realizou 
pesquisa com donos de bares e restaurantes entre a semana passada e esta semana, que apontou que cerca de 53% perderam entre 50% e 90% 
do faturamento ante março do ano passado. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

COM DIFICULDADE PARA VENDER ONLINE? EMPRESAS AJUDAM PEQUENOS NEGÓCIOS
Com a pandemia do coronavírus, empreendedores e autônomos precisam se reinventar e repensar seus negócios para continuar de pé. A 
quarentena e as recomendações de isolamento social impõem uma di�culdade técnica extra, já que pequenas e médias empresas não estão 
acostumadas a operar no comércio eletrônico. Para quatro a cada dez empresas brasileiras, as vendas realizadas em canais digitais correspondem 
a apenas 10% de seu faturamento. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!
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