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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

SECRETÁRIO DIZ QUE 7 MILHÕES DE EMPREGOS FORAM PRESERVADOS COM MEDIDAS TRABALHISTAS
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, atualizou nesta segunda-feira (18) o número de pessoas 
atingidas pelas medidas trabalhistas criadas pelo governo para preservar empregos durante a crise econômica causada pela pandemia do novo 
coronavírus. Segundo ele, já são 7 milhões de empregos preservados. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

QUEM RECEBE AGORA A 1ª PARCELA DO AUXÍLIO, RECEBERÁ A 2ª EM 30 DIAS
Quem receber a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir desta terça-feira (19), receberá a segunda parcela daqui a cerca de 30 
dias, ou seja, por volta do dia 19 de junho. Foi o que disse, nesta segunda-feira (18), o presidente da Caixa Pedro Guimarães, em coletiva. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DEFENSORIA RECORRE À JUSTIÇA PARA EXIGIR DESCONTO DE 30% EM MENSALIDADES DE QUATRO UNIVERSIDADES DO RIO
O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Rio ingressou na Justiça com um pedido de desconto imediato de 30% 
sobre o valor das mensalidades cobradas desde março e até o �m do isolamento social. A solicitação envolve a Unigranrio, Veiga de Almeida e 
Estácio. O requerimento inclui ainda a Faculdade Souza Marques. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CÂMARA DE SÃO PAULO APROVA LEI PARA CRIAR MEGAFERIADO
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta segunda-feira (18) o projeto para antecipar feriados municipais. O texto segue agora para 
sanção do prefeito Bruno Covas, que poderá de�nir as datas da antecipação por meio de decreto. O objetivo da medida é transferir os feriados de 
Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) para as próximas quarta-feira (20) e quinta-feira (21). A sexta-feira (22) 
seria de ponto facultativo. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

NOVO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO PRETENDE TRANSFORMAR HOSPITAL DO MARACANÃ EM GRANDE ENFERMARIA
O novo secretário estadual de Saúde do Rio, Fernando Ferry, assume o�cialmente a pasta apenas hoje (19). Mas o diretor-geral do Hospital 
Gafrée e Guinle, na Tijuca, que foi exonerado nesta segunda-feira (18), já decidiu qual será sua primeira intervenção no órgão: transformar o 
Hospital de Campanha do Maracanã em uma grande enfermaria no combate ao novo coronavírus. A unidade tem 200 vagas. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

WITZEL IGNOROU PARECERES CONTRA INSTITUTO QUE ESTAVA PROIBIDO DE FAZER CONTRATOS COM PODER PÚBLICO
O governador Wilson Witzel, ao revogar no dia 23 de março a decisão que desquali�cou o Instituto Unir Saúde como organização social que podia 
contratar com o estado, desprezou dois pareceres jurídicos contrários à aceitação do recurso da entidade. O Unir, conforme foi demonstrado pela 
operação Favorito, desencadeada pela força-tarefa da Lava-Jato na semana passada, tem como sócio oculto o empresário Mário Peixoto, que foi 
preso. Os procuradores do Rio enviaram na última quarta-feira (13) à vice-Procuradoria-Geral da República trechos da investigação com supostas 
menções ao governador Wilson Witzel. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO CRIA COMITÊ PARA FISCALIZAR HOSPITAIS DE CAMPANHA NO RIO
O Governo do Rio instalou, na tarde desta segunda-feira (18), o Comitê de Supervisão dos Hospitais de Campanha, que dará suporte à Secretaria 
de Saúde na �scalização da estrutura montada pelo Estado, em caráter emergencial, para o atendimento às vítimas da Covid-19. Coordenado 
pelo vice-governador Cláudio Castro, o comitê terá a participação das seguintes secretarias: Governo, Casa Civil, Saúde, Infraestrutura e Obras e 
Defesa Civil, além da Procuradoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

SAÍDA DE GUEDES DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA É O PRINCIPAL MEDO DOS INVESTIDORES
A saída de Nelson Teich do cargo de ministro da Saúde marca a nona baixa de um ministro no governo Bolsonaro e a terceira após o início da 
pandemia do coronavírus. Antes dele, Luiz Henrique Mandetta, que também ocupava a cadeira da Saúde, e Sérgio Moro, que estava no 
Ministério da Justiça e da Segurança Pública, divergiram do presidente e deixaram o cargo. Agora, o que continua preocupando os principais 
agentes do mercado �nanceiro é o futuro de Paulo Guedes, ministro da Economia.
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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VENDAS NO VAREJO BRASILEIRO DESPENCAM 36,5% EM ABRIL, MOSTRA ICVA
As vendas no varejo brasileiro recuaram 36,5% em abril ante o mesmo período do ano anterior, descontando a in�ação, mostrou nesta 
segunda-feira (18) o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha o desempenho de 1,5 milhão de varejistas credenciados à empresa 
de meios de pagamentos. 
(Fonte: Exame) CONFIRA AQUI!

COMPRAS DIGITAIS DEVEM AUMENTAR NO PERÍODO PÓS-PANDEMIA NO BRASIL
Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) mostrou que os brasileiros aumentaram suas compras online, 
passaram a usar meios digitais de pagamentos e devem continuar com esses hábitos de compra e consumo no pós-pandemia. Segundo os 
dados, 61% dos clientes que compraram online durante a quarentena aumentaram o volume de compras devido ao isolamento social. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

MERCADO ESTIMA QUEDA DE MAIS DE 5% DO PIB BRASILEIRO EM 2020
A perspectiva de contração da economia brasileira neste ano ultrapassou 5% na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, com alta no cenário 
para o dólar e taxa básica de juros ainda mais baixa. O levantamento semanal apontou que a expectativa agora é de que o Produto Interno Bruto 
(PIB) encolha 5,12% em 2020, de uma queda de 4,11% estimada antes. Para 2021, segue o cenário de um crescimento de 3,20%. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CHURRASCARIA NO RECREIO IGNORA DECRETO E FUNCIONA NORMALMENTE
Publicado em 22 de março, o decreto municipal que determina o fechamento dos serviços não essenciais da cidade é claro em relação aos bares 
e restaurantes: eles devem permanecer fechados para consumo presencial, sendo autorizadas apenas a venda de pratos por delivery ou para 
retirada na loja. A medida, válida por tempo indeterminado, foi tomada pelo prefeito Marcelo Crivella para tentar frear a disseminação do 
coronavírus. Mas a lei, que deveria valer para todos, está sendo solenemente ignorada pela Rio Sul Churrascaria, no Recreio. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

COSTUREIRAS DE ÁREAS POBRES DE DUQUE DE CAXIAS PRODUZEM MÁSCARAS SUSTENTÁVEIS E VOLTAM A TER RENDA FIXA
Mãe de três crianças, com idades entre 5 e 13 anos, e de um jovem de 23, a costureira Elaine Cristina Silva de Jesus, de 45, �cou sem chão quando 
seu �lho mais velho perdeu o emprego, logo após o início da pandemia do novo coronavírus. O valor de um salário mínimo recebido pelo marido, 
que é aposentado e ainda faz bicos para aumentar a renda da família, era insu�ciente para cobrir todas despesas da casa. A ajuda que Elaine 
precisava receber para sair do aperto veio em meio ao combate à Covid-19. Ela foi convidada a integrar um time para produzir máscaras caseiras, 
vendidas por R$ 10 pelo Atelier BZZ, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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