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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

BANCOS PRIVADOS ADEREM AO FUNDO EMERGENCIAL PARA FINANCIAMENTO DE PMES
Bradesco, Santander e Itaú Unibanco anunciaram recentemente a adesão ao fundo emergencial voltado para o �nanciamento da folha de 
pagamento de pequenas e médias empresas (com faturamento anual de até 10 milhões de reais). O objetivo é garantir a sobrevivência dos 
pequenos negócios e, consequentemente, preservar postos de trabalho no segmento que é o maior gerador de empregos da economia. 
(Fonte: Exame.com). CONFIRA AQUI!

CAMPANHA PROMETE AJUDAR MICROEMPRESÁRIOS A TEREM CAPITAL DE GIRO
Com as recomendações do governo do Estado para que o comércio em geral permaneça fechado durante o período de isolamento social, 
estabelecimentos têm de mudar a estratégia de venda para lucrar. É o caso do proprietário do Berê Burguer, Gustavo Brito. Ele teve que fazer 
promoções e focar nas entregas em domicílio para manter o negócio. Com isso, conseguiu aumentar em 20% o número de pedidos online. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CORONAVÍRUS: AS MUDANÇAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E NAS COMPRAS ONLINE
O home o�ce até poucos dias atrás era considerado um “privilégio” de poucos. A palavra não está entre aspas à toa. Isso porque havia, de modo 
geral, um certo preconceito em relação ao sistema de teletrabalho, como é chamado em português, como se o pro�ssional que trabalhasse nessa 
modalidade tivesse a sorte de �car de pijama o dia todo. Todo mundo descon�ava que fosse possível, mas a urgência da necessidade de 
isolamento social no combate ao coronavírus está mudando as relações de trabalho. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

JUIZ DO TRABALHO OBRIGA SUPERMERCADO MUNDIAL A FORNECER ÁLCOOL GEL E MÁSCARAS A FUNCIONÁRIOS
A decisão é do Juiz da 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Marcelo Ra�aele. O sindicato dos comerciários processou a rede de supermercados 
carioca por não estar fornecendo proteção aos empregados de suas lojas, espalhadas pela cidade. Os advogados do sindicato apresentaram ao 
juiz fotogra�as revelando que a rede de mercados estaria obrigando seus empregados a trabalhar, sem fornecer máscaras, luvas ou álcool gel. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ESTADO PROPÕE RECONHECIMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA CONTRA ESTOURO DE GASTOS COM PESSOAL
Com a inevitável queda na receita que o Estado do Rio vai amargar devido à pandemia do coronavírus, também há preocupação do governo com 
os índices de gastos com pessoal, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para evitar as sanções impostas pela lei quando as 
despesas ultrapassam os limites previstos, a Alerj deve aprovar, na próxima terça-feira, a proposta do Executivo para o reconhecimento do estado 
de calamidade pública em decorrência da Covid-19. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI! 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA TERÁ QUE PASSAR POR INVESTIMENTO EM SAÚDE, OBRAS E RENDA MÍNIMA, DIZEM ANALISTAS
Uma das frases mais ditas por economistas, empresários e investidores na atual crise do coronavírus é que “situações extremas exigem medidas 
extremas”. Para garantir um processo de retomada sustentada do crescimento após o �m da pandemia, muitos analistas internacionais 
argumentam que o mundo deveria implantar um novo Plano Marshall, iniciativa dos Estados Unidos para reconstruir a Europa depois da 
Segunda Guerra Mundial. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DOIS EM CADA TRÊS CARIOCAS SUSPENDERAM COMPRAS IMPORTANTES EM FUNÇÃO DO CORONAVÍRUS
A quarentena tem mudado, claro, os hábitos de consumo no estado do Rio. Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio RJ, 62,7% dos 
entrevistados revelaram ter suspendido suas decisões de compra neste período. Quem tem comprado está optando mais por estabelecimentos 
que possuem site (66,1%) ou marketplace (39,5%).
(Fonte: Coluna Ancelmo Gois/O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO ESTADO DO RJ AUMENTA O NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS
Por solicitação da Fecomércio RJ, o governador Wilson Witzel garantiu o funcionamento de novos estabelecimentos comerciais em todo o estado 
do Rio de Janeiro. A lista das atividades consideradas essenciais à população �uminense, ou seja, àquelas que não podem ter o seu 
funcionamento suspenso durante a vigência do estado de calamidade pública, foi ampliada, em garantia da dignidade humana e o direito à 
alimentação. 
(Fonte: Fecomércio RJ). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RJ SUSPENDE ALGUMAS ATIVIDADES NAS FEIRAS LIVRES DA CIDADE
Como medida de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), a coordenação de feiras da cidade, por meio da Portaria “N”, suspende, pelo 
prazo de dez dias (podendo ser prorrogado ou ampliado conforme as circunstâncias que envolvam o enfrentamento à pandemia), algumas  
atividades nas feiras livres e móveis do município do Rio de Janeiro. 
(Fonte: Fecomércio RJ). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA PROÍBE ENTRADA DE IDOSOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS DO RIO
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decidiu proibir o atendimento presencial de idosos no interior de agências bancárias. A medida consta de um 
decreto publicado em edição extra do Diário O�cial de ontem, 28. Em caso de dúvida, funcionários das agências devem solicitar um documento 
de identi�cação que comprove que o cliente não tem 60 anos ou mais. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GRANDES EMPRESAS PRECISAM AJUDAR SUAS CADEIAS E PARCEIROS, DIZ VP DO IFOOD
Com o coronavírus e as medidas de isolamento social, pequenos negócios tendem a sofrer mais que as grandes empresas. Pensando nisso, o 
iFood lançou iniciativas para ajudar entregadores e pequenos restaurantes a passarem por essa crise. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CEASA GARANTE O ABASTECIMENTO DA CIDADE E DOA ALIMENTOS A QUEM PRECISA
Em tempos de coronavírus, comerciantes, vendedores e carregadores que mantêm o maior entreposto da América Latina em funcionamento 
também �guram na galeria dos heróis do cotidiano, ao lado de pro�ssionais da saúde, do transporte e da segurança pública, entre outras 
categorias essenciais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/dois-em-cada-tres-cariocas-suspenderam-compras-importantes-em-funcao-do-coronavirus.html
http://www.fecomercio-rj.org.br/noticias/governo-do-estado-do-rj-aumenta-o-numero-de-estabelecimentos-comerciais-considerados-essencias
http://www.fecomercio-rj.org.br/noticias/prefeitura-do-rio-de-janeiro-suspende-algumas-atividades-nas-feiras-livres-da-cidade
https://extra.globo.com/noticias/rio/crivella-proibe-entrada-de-idosos-em-agencias-bancarias-do-rio-rv1-1-24335740.html
https://exame.abril.com.br/negocios/grandes-empresas-precisam-ajudar-suas-cadeias-e-parceiros-diz-vp-do-ifood/
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-ceasa-garante-abastecimento-da-cidade-doa-alimentos-quem-precisa-24335344?utm_source=Facebook&amp;utm_medium=Social&amp;utm_campaign=O%20Globo
https://exame.abril.com.br/pme/bancos-privados-aderem-ao-fundo-emergencial-para-financiamento-de-pmes/
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/coronavirus-campanha-promete-ajudar-microempr
https://vejario.abril.com.br/blog/julia-golldenzon/coronavirus-home-office-compras-online/
https://diariodorio.com/juiz-do-trabalho-obriga-supermercado-mundial-a-fornecer-alcool-gel-e-mascaras-a-funcionarios/
https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2020/03/5890694-estado-propoe-reconhecimento-da-calamidade-publica-contra-estouro-de-gastos-com-pessoal.html
https://oglobo.globo.com/economia/recuperacao-economica-tera-que-passar-por-investimento-em-saude-obras-renda-minima-dizem-analistas-1-24335964

