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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

'E AGORA, BRASIL?': MANSUETO DEFENDE AUMENTAR GASTOS COM SAÚDE E ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, a�rmou nesta terça-feira (7) que a pandemia do coronavírus impõe a necessidade de 
elevação de gastos com saúde e assistência aos trabalhadores e que, nesses esforços, o governo não deve “se preocupar com a economia �scal”. 
Mas Mansueto advertiu que “não se pode cometer o erro de transformar esse aumento de gasto em despesa permanente”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VEJA COMO USAR O APP DA CAIXA PARA RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600
A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (7) os aplicativos para Android e iOS para o cadastro do recebimento do 'coronavoucher' – 
auxílio emergencial de R$ 600, válido por três meses, voltado a trabalhadores informais que estão sem renda devido à quarentena para combater 
a pandemia do novo coronavírus. O aplicativo identi�cará os trabalhadores que não estão em nenhuma outra base do governo, como o Cadastro 
Único (CadÚnico) e o Bolsa Família — aqueles que recebem o benefício não precisam fazer o novo registro. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TOFFOLI MARCA PARA DIA 16 JULGAMENTO SOBRE PARTICIPAÇÃO DE SINDICATOS EM RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO
Dias To�oli marcou para o dia 16 o julgamento em plenário de uma liminar de Ricardo Lewandowski que permitiu a sindicatos barrarem acordos 
entre empresa e empregado para suspender contratos de trabalho ou reduzir a jornada durante a epidemia do novo coronavírus. A renegociação 
foi permitida pelo governo numa medida provisória que prevê compensação ao trabalhador com o valor integral ou de parte do 
seguro-desemprego. Até ontem, mais de 7 mil acordos já haviam sido �rmados. 
(Fonte: O Antagonista). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS QUEREM MANTER BENEFÍCIOS DO GOVERNO APÓS FIM DA CRISE DO CORONAVÍRUS
Medidas anunciadas pelo governo para mitigar os danos causados pelo coronavírus na economia servirão de teste para que sejam 
implementadas de�nitivamente depois da crise. Setores que pleitearam essas mudanças, como os da indústria e do agronegócio, além dos de 
comércio e serviços, apostam em perenizar algumas das novas regras. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO VAI PRIORIZAR PROJETO EMERGENCIAL A ESTADOS EM VEZ DO PLANO MANSUETO
O governo e o Congresso articulam um projeto com medidas para aliviar o caixa dos Estados e municípios durante a pandemia do novo 
coronavírus. Com a proposta emergencial, o Plano Mansueto, conjunto de ações de médio a longo prazo para esses entes, só será votado na 
Câmara apenas após o controle da Covid-19. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO USARÁ 'DRONE' COM ALTO-FALANTE PARA DISPERSAR AGLOMERAÇÕES
Em complemento às ações da Prefeitura do Rio no combate ao coronavírus, o IplanRio e o Centro de Operações adotarão nos próximos dias um 
novo serviço com uso de tecnologia. Um drone com um alto-falante voará pela cidade para dispersar aglomerações com mensagens aos mais 
distraídos. 
(Fonte: O Globo / Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

DATAFOLHA: MAIORIA DOS INFORMAIS E DESEMPREGADOS APOIA FECHAMENTO DO COMÉRCIO E ISOLAMENTO HORIZONTAL
O isolamento horizontal, incluindo o fechamento do comércio não essencial e de escolas, é aprovado pela maioria dos informais e 
desempregados, duas categorias que poderiam ser mais sensíveis aos impactos econômicos dessas medidas. Os dados são de pesquisa do 
Datafolha divulgada nesta segunda-feira (6). O presidente Jair Bolsonaro tem criticado essas medidas com a justi�cativa de que os impactos 
econômicos podem ser piores do que efeitos negativos do novo coronavírus.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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ESCALA DE HORÁRIOS PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO RIO É ANUNCIADA PELA PREFEITURA
A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou nesta terça-feira (7), em edição extraordinária do Diário O�cial, os horários escalonados para o 
funcionamento das atividades consideradas essenciais no comércio e na indústria da cidade. Segundo o município, o objetivo da medida é conter 
a pandemia do novo coronavírus e reduzir a aglomeração de pessoas em transportes públicos e estabelecimentos. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

WITZEL FLEXIBILIZA CIRCULAÇÃO EM CIDADES ONDE NÃO HÁ CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NO RJ; ESCOLAS PERMANECEM 
FECHADAS
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou nesta terça-feira (7) que, nos municípios do estado onde não houver casos con�rmados 
da Covid-19, as medidas restritivas podem ser �exibilizadas. Segundo o governador, só estarão liberadas as cidades que comprovarem ter uma 
e�ciente barreira sanitária. As escolas permanecem fechadas em todo o estado do Rio. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

PROCON FISCALIZA SUPERMERCADOS APÓS CRESCIMENTO DE DENÚNCIAS DE AUMENTO ABUSIVOS DE PREÇOS
O Procon Estadual do Rio de Janeiro segue realizando operações de �scalização com o objetivo de veri�car denúncias de aumento abusivo de 
preços de produtos da cesta básica, com base na Lei estadual 8769/2020, assim como a venda de álcool em gel e álcool 70º pelo preço de custo, 
além de eventuais problemas estruturais. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CONSUMIDORES PODEM VENDER OVOS DE PÁSCOA DA LACTA E GANHAR RENDA EXTRA
A fabricante de chocolates Mondelez precisou inovar para tentar manter as vendas de Páscoa em alta num ano atípico, em meio à pandemia da 
Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus. Entre as estratégias está o reforço na atuação da marca Lacta em canais de delivery e e-commerce.  
Em parceria com o Rappi, consumidores poderão vender os produtos e ganhar uma renda extra. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/07/coronavirus-escala-de-horarios-para-industria-e-comercio-do-rio-e-anunciada-pela-prefeitura.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=rjtv&utm_content=post
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/07/governador-e-secretario-de-saude-concedem-entrevista-coletiva-no-rio.ghtml
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5896262-procon-fiscaliza-supermercados-apos-crescimento-de-denuncias-de-aumento-abusivos-de-precos.html
https://exame.abril.com.br/marketing/consumidores-podem-vender-ovos-de-pascoa-da-lacta-e-ganhar-renda-extra/
https://oglobo.globo.com/economia/e-agora-brasil-mansueto-defende-aumentar-gastos-com-saude-assistencia-aos-trabalhadores-24356348?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/3/7/veja-como-usar-o-app-da-caixa-para-receber-o-auxilio-emergencial-de-r-600
https://www.oantagonista.com/brasil/toffoli-marca-para-dia-16-julgamento-sobre-participacao-de-sindicatos-em-renegociacao-de-contratos-de-trabalho/?desk
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/empresarios-querem-manter-beneficios-do-governo-apos-fim-da-crise-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/congresso-vai-priorizar-projeto-emergencial-a-estados-em-vez-do-plano-mansueto.shtml
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-rio-usara-drone-com-alto-falante-para-dispersar-aglomeracoes.html
https://oglobo.globo.com/brasil/datafolha-maioria-dos-informais-desempregados-apoia-fechamento-do-comercio-isolamento-horizontal-24356979?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo

