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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

A SALVAÇÃO PELO BANCO ESTATAL MUDA DE ESTRATÉGIA PARA AJUDAR GRANDES EMPRESAS
Um dos principais efeitos da Covid-19 no setor �nanceiro é a mudança radical de estratégia do BNDES, o banco federal de desenvolvimento. 
Antes da crise, a instituição queria se desfazer de sua participação em empresas. Agora, assume o centro do plano de socorro à iniciativa privada. 
Há conversas adiantadas para que o BNDES coordene um consórcio que inclui Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander para despejar 
R$ 50 bilhões em setores com mais di�culdades, em troca de debêntures conversíveis em ações e opções de compras de papéis. Cada área 
receberá um pacote próprio de ajuda. Serão contemplados o setor de energia, empresas aéreas, a cadeia automotiva e parte do varejo que está 
de portas fechadas. 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI!

JUIZ INVOCA "SOBREVIVÊNCIA" E AUTORIZA HOMEM DESEMPREGADO A SACAR R$ 1.045 DE SEU FGTS
O juiz federal Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, do Juizado Especial de Guarulhos, autorizou um homem desempregado a sacar 
imediatamente R$ 1.045 de seu Fundo de Garantia de Tempo de Serviço em razão da pandemia da Covid-19. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALCOLUMBRE PEDE QUE BOLSONARO REEDITE MP QUE ALTERA CLT
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), sugeriu ontem (19) ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por meio de suas redes 
sociais, que o governo reedite a medida provisória (MP) do emprego verde e amarelo nesta segunda-feira (20). 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

COM CRISE, SERVIÇOS ENTRAM NA MIRA DE PARLAMENTARES
Deputados e senadores já apresentaram 93 projetos de lei que estabelecem algum tipo de vantagem para consumidores de serviços de 
infraestrutura. O número representa 10% do total de 941 propostas formuladas por parlamentares desde o início da pandemia, decretada pela 
Organização Mundial da Saúde, em 11 de março. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib), que vê risco de perda de receitas com a aprovação dessas iniciativas.
 (Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO DIZ QUE ACABOU A 'PATIFARIA' E QUE NÃO HÁ MAIS ESPAÇO PARA NEGOCIAÇÃO
Em um dos discursos mais duros desde que eclodiu a crise do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu-se a apoiadores que clamavam por 
intervenção militar na frente do Quartel-General do Exército e os convocou a lutar junto com ele. Bolsonaro disse que acabou a "patifaria", não 
há mais espaço para negociação e atacou a "velha política". 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

POLÍTICOS E ENTIDADES CRITICAM DISCURSO DE BOLSONARO EM ATO QUE DEFENDIA INTERVENÇÃO MILITAR
Políticos e entidades se posicionaram ontem (19) sobre a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em um ato em 
Brasília que defendia medidas ilegais, como a intervenção militar. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

APOIADORES DE BOLSONARO VÃO ÀS RUAS E FAZEM CARREATAS A FAVOR DO PRESIDENTE
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro voltaram às ruas, ontem (19), para fazer carreatas a favor dele em diferentes cidades do país. Além de 
pedir a retomada de atividades econômicas, interrompidas por governadores e prefeitos para combater o avanço do novo coronavírus, parte dos 
manifestantes também defenderam pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de uma intervenção 
militar. Neste domingo, 19 de abril, é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SETOR DE SERVIÇOS PODE PERDER ATÉ METADE DOS EMPREGOS ESTE ANO
Aos 59 anos de idade e após dois meses sem emprego, o carioca Francisco Freire foi contratado como maître em um restaurante de Copacabana, 
na Zona Sul do Rio, no início de fevereiro. Um mês depois, o estabelecimento fechou as portas em razão das medidas de isolamento dos que 
podem �car em casa para conter a expansão do novo coronavírus, e ele foi demitido. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

RESTAURANTES DEMITEM 1 MILHÃO DESDE INÍCIO DA CRISE DA COVID-19, DIZ ASSOCIAÇÃO
A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) estima que o setor de alimentação já demitiu cerca de 1 milhão de pessoas desde o início da crise 
desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

75% DOS BRASILEIROS PREFEREM COMPRAR PERTO DE CASA E EM LOCAIS MENORES PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES
Os pequenos supermercados que �cam perto de suas casas têm sido os escolhidos por 75% dos brasileiros quando é necessário fazer compras em 
meio à pandemia do coronavírus. A justi�cativa é evitar aglomerações em hipermercados e supermercados maiores, aponta pesquisa realizada 
pela consultoria Kantar. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

LOJISTAS DE SÃO PAULO ENVIAM OFÍCIO A GUEDES E DORIA PEDINDO REABERTURA NO DIA 23
Associações de Lojistas do Brás, 25 de Março, Bom Retiro e Santa I�gênia, na região central da capital paulista, enviaram um ofício ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, e ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pedindo pela reabertura do comércio no próximo dia 23. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

APRESSAR FIM DO CONFINAMENTO PODE TRAZER RISCOS LEGAIS NOS EUA
Quando lojas, restaurantes e teatros dos Estados Unidos reabrirem após terem sido fechados devido à pandemia de coronavírus, essas empresas 
podem enfrentar um problema inesperado: processos de clientes e trabalhadores doentes. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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