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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

EM CARTA A BOLSONARO, SECRETÁRIOS DA FAZENDA PEDEM SANÇÃO IMEDIATA DE SOCORRO A ESTADOS
Os secretários de Fazenda estaduais enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo a imediata sanção do projeto de ajuda aos estados 
para conter os efeitos da Covid-19. No documento, assinado por representantes de todas unidades da federação, os secretários expressam 
preocupação com a demora da sanção e lembram que o projeto está há uma semana à disposição do presidente. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DONO DE FÁBRICA DE PARAFUSOS RELATA DIFICULDADE PARA CONSEGUIR CRÉDITO: 'BANCOS ESTÃO TRAVANDO'
Com tombo de mais de 50% no faturamento mensal, despesas �xas elevadas e impostos atrasados, o empresário Humberto Gonçalves, dono de 
uma pequena fábrica de parafusos, porcas e arruelas, em São Paulo, diz estar enfrentando di�culdades para ter acesso às linhas de crédito com 
condições mais favoráveis anunciadas pelo governo federal e pelos bancos públicos, para ajudar as empresas a enfrentar esse período de 
pandemia de coronavírus. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

GOL, LATAM E AZUL ADEREM A PACOTE DE SOCORRO COORDENADO PELO BNDES
As três principais companhias aéreas, Gol, Latam e Azul, aderiram à proposta de apoio de um sindicato de bancos coordenado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a�rmou nesta sexta-feira (15) o presidente da instituição de fomento, Gustavo 
Montezano. O pacote de socorro entra agora na “execução desses mandatos”, disse Montezano, que evitou citar detalhes das condições de apoio 
e de valores porque as empresas são negociadas na Bolsa. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

STF JÁ CONTA DOIS VOTOS A FAVOR DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR QUE EXECUTIVO CUMPRA OBRIGAÇÕES NA SAÚDE
Ricardo Lewandowski e Luiz Fux votaram a favor do Ministério Público do Rio no julgamento virtual do recurso que decidirá se o Poder Judiciário 
pode determinar que o Executivo cumpra obrigações na Saúde. A votação, interrompida por um pedido de vista de Luís Roberto Barroso, pautará 
o tema nacionalmente, e é considerado fundamental pelos Ministérios Públicos país afora para fazer prefeitos, governadores ou até o presidente 
da República a cumprir obrigações no enfrentamento à Covid-19. 
(Fonte: Época). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

BOLSONARO DESISTE DE PRONUNCIAMENTO E INDICA QUE IRÁ À MANIFESTAÇÃO DE HOJE (17)
O presidente Jair Bolsonaro desistiu do pronunciamento que faria em rede nacional de rádio e televisão, neste sábado (16), para defender mais 
uma vez o �m de medidas de isolamento social, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Segundo o Broadcast (sistema de 
notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, a ideia é aguardar até que haja uma de�nição no Ministério da Saúde, depois de Nelson Teich 
ter deixado nesta sexta-feira (15) o comando da pasta em meio à pandemia do novo coronavírus. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO QUER USAR PROJETO DE SOCORRO A ESTADOS COMO MODEDA DE TROCA PARA REABRIR A ECONOMIA
O governo quer usar a negociação em torno do pacote de socorro aos estados como moeda de troca para convencer governadores a aderir à 
abertura gradual da economia a partir de junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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GOVERNO VAI ASSUMIR CALOTE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PARA ESTIMULAR CRÉDITO
Diante das di�culdades para destravar o crédito, o governo federal mudou de estratégia e vai assumir um eventual calote nos empréstimos de 
pequenas e médias empresas. Nas próximas semanas, devem ser criados dois fundos garantidores de crédito: R$ 14,9 bilhões para pequenas 
empresas e R$ 20 bilhões para médias empresas. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E BANCOS TERÃO QUE DISPONIBILIZAR ÁLCOOL 70
A medida sancionada pelo governador do Rio, Wilson Witzel, e publicada no Diário O�cial do Executivo, na sexta-feira (15), de�ne que hotéis, 
restaurantes, bares e instituições bancárias deverão fornecer aos clientes álcool etílico hidratado 70°, sempre que não houver gel sanitizante nos 
estabelecimentos. A Lei 8.829/20 também estipula que a medida valerá até o �m do prazo de calamidade pública por conta da pandemia do 
coronavírus.
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

COM SALÃO AINDA FECHADO, MULHERES COMPRAM MAIS PRODUTOS DE BELEZA E APRENDEM A PINTAR O PRÓPRIO CABELO
A dentista Ana Regina Magalhães, de 54 anos, costumava ir ao salão de beleza que �ca próximo ao seu consultório, no Largo do Machado, na 
Zona Sul do Rio, duas vezes por semana. Com a pandemia, resolveu fazer em casa o que antes fazia fora: lavar, tingir e escovar os cabelos. Ficou 
em dia com o espelho e ainda economizou R$ 800 em um mês. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

 “SHOPPING NÃO PODE FICAR FECHADO O ANO INTEIRO. QUARENTENA TEM LIMITE”
Quinhentos milhões de visitantes. Esse foi o contingente que esteve nos 577 shopping centers do Brasil no ano passado. A partir de março, o 
número caiu para perto de zero. Como tantos outros setores, os shoppings tiveram de fechar as portas para atender às recomendações de 
isolamento necessárias para conter a propagação do coronavírus. O setor estima ter perdido R$ 25 bilhões desde então. Para Glauco Humai, 
presidente da Associação Brasileira dos Shopping Centers (Abrasce), as ações do governo federal esbarram na burocracia, o que di�culta o acesso 
ao crédito e põe em risco a manutenção dos cerca de 1,1 milhão de empregos gerados no setor. 
(Fonte: Isto É Dinheiro). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL LIBERA LOJAS DE ROUPAS E DE CALÇADOS NA PANDEMIA
O governo do Distrito Federal autorizou o funcionamento de lojas de roupas e de calçados durante a pandemia de Covid-19. As regras para a 
reabertura foram publicadas em edição extra do Diário O�cial local deste sábado (16). Também tiveram a retomada das atividades autorizada 
comércios de extintores e serviços de corte e costura. O horário de funcionamento será restrito, conforme o decreto assinado pelo governador 
Ibaneis Rocha (MDB). 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!
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