
Rio de Janeiro, 11 de Abril de 2020 – 19ª edição

Boletim 
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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

SEM SOCORRO DA UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREVÊ SÓ MAIS 60 DIAS DE CAIXA
O setor econômico do estado do Rio de Janeiro já respira com ajuda de aparelhos. Impactado pela chegada da COVID-19, o dé�cit nos cofres deve 
aumentar 157% em 2020 – passando de R$ 10 bilhões para R$ 25,7 bilhões, segundo a previsão da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de 
Janeiro.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

COMO O FUNDO DE R$ 1 BI DO SEBRAE AJUDA PEQUENAS EMPRESAS A TOMAR CRÉDITO
Conseguir um empréstimo nos bancos não é fácil: seis em cada dez empreendedores que buscaram crédito no sistema �nanceiro desde o começo 
da crise do coronavírus tiveram o pedido negado. Muitas vezes, uma das principais di�culdades do pequeno negócio ao solicitar crédito é a falta 
de bens ou recursos para deixar como garantia às instituições. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS AFIRMAM QUE NÃO CONSEGUEM ACESSAR MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO
O governo federal vem anunciando uma série de medidas para as empresas na tentativa de conter os efeitos econômicos da pandemia causada 
pelo coronavírus. No entanto, empresários relatam que as mesmas não têm surtido efeito para manter os negócios funcionando. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936: AGU RECORRE DE DECISÃO DO SUPREMO QUE OBRIGA PARTICIPAÇÃO DE SINDICATOS NOS ACORDOS TRABALHISTAS
A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski 
a respeito da Medida Provisória 936. O ministro decidiu que a redução de salário e jornada prevista na MP e a suspensão do contrato de trabalho 
durante a pandemia podem ser feitas, desde que a negociação individual entre trabalhador e patrão seja comunicada aos respectivos sindicatos 
em até dez dias. O sindicato poderia então, se avaliar necessário, iniciar negociação coletiva. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

MAIA DIZ QUE NÃO HÁ LIMITE DE ENDIVIDAMENTO PARA O BRASIL
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a�rmou na sexta-feira (10) que tem conversado com economistas e que não existe consenso 
sobre um limite de endividamento interno para o Brasil. “A única questão é cuidar para que o endividamento interno não inviabilize o futuro do 
país. Mas, o Brasil tem a vantagem de não ter dívida externa. Agora, quanto a dívida interna pode crescer? 10%, 20% do PIB? Não tem esse 
limite", disse em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

PAULO GUEDES ADMITE QUE PIB PODE CAIR 4% SE PARALISAÇÃO PASSAR DE JULHO
Em uma videoconferência de quase quatro horas na noite de quinta-feira (9) com senadores considerados “independentes” pelo governo, Paulo 
Guedes a�rmou que, caso a paralisação de boa parte de economia continue após julho, o PIB do Brasil poderá ter uma queda de 4% no ano. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DEVE AUMENTAR LISTA DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
O governo prepara uma medida para aumentar a lista de atividades classi�cadas como essenciais, ou seja, que não podem ser interrompidas por 
medidas contra o novo coronavírus. A ampliação deve ser feita por meio de uma resolução do comitê de crise que monitora as ações contra a 
Covid-19. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA ESTABELECE HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO NAS AGÊNCIAS DA CAIXA E LOTÉRICAS
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, assinou decreto que estabelece um horário especial de atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal 
e nas casas lotéricas para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. O documento também abrange os 
cidadãos que fazem parte do grupo de maior risco de contaminação pelo coronavírus, como os que têm asma, hipertensão arterial e diabetes, 
por exemplo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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COMPRE DO PEQUENO: INICIATIVAS PARA IMPULSIONAR COMÉRCIO LOCAL DURANTE PANDEMIA INVADEM AS REDES SOCIAIS
Se grandes empresas, muitas delas com reservas de capital, estão vindo a público para dividir os impactos �nanceiros em suas receitas após as 
mudanças promovidas pelo novo coronavírus na sociedade, a situação �ca ainda mais difícil, às vezes dramáticas, para pequenos negócios e 
pessoas autônomas. Diante disso, vem surgindo nas redes sociais, e também fora delas, iniciativas que pretendem incentivar o consumo de 
produtos do pequeno comércio e de autônomos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

NITERÓI PERMITE QUE LOJAS FUNCIONEM PARA VENDA DE OVOS DE PÁSCOA
A Prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, autorizou que lojas funcionem para a venda de ovos de Páscoa e chocolates até este domingo 
(12). Por meio de um decreto, publicado no Diário O�cial do município na sexta-feira (10), a medida permite que a venda seja feita "por meio de 
balcão colocado na entrada do estabelecimento de forma que os clientes não ingressem no interior da loja". 
(Fonte: UOL Notícias). CONFIRA AQUI!

MERCADOS E LOJAS RESTRINGEM ENTRADA DE CLIENTES COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO
Mercados e lojas em todo o estado do Rio estão adotando medidas de controle na entrada de seus espaços físicos, a �m de evitar aglomerações 
e o consequente aumento do risco de contaminação de funcionários e clientes pelo coronavírus. Em geral, as restrições são postas em prática 
apenas quando o movimento aumenta nas unidades. Segundo a Associação de Supermercados do Estado, a Asserj, não houve uma 
determinação geral para isso e a ação é de responsabilidade e decisão de cada rede.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PARA NÃO AMARGAR PREJUÍZO, MARCAS DE OVOS DE PÁSCOA SE REINVENTAM NO E-COMMERCE
Este ano, até o coelhinho da Páscoa precisou recorrer aos aplicativos de entrega. O início das políticas de isolamento social para retardar a 
disseminação do novo coronavírus, fechando as portas do comércio não essencial, coincidiu com o momento em que as grandes indústrias iriam 
iniciar as entregas dos ovos para o varejo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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