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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

AUXÍLIO DE R$ 600: DATAPREV LIBERA MAIS 7 MILHÕES DE CADASTROS; SAQUES A PARTIR DE SEGUNDA
A Dataprev, empresa que avalia os dados para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, enviou à Caixa, no sábado (25), novos lotes dos 
cadastros dos trabalhadores informais �nalizados pelo aplicativo e site do banco. São mais de 7 milhões de requerimentos referentes ao período 
de 11 a 17 de abril.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP ABRE CRÉDITO EXTRA DE R$ 25,72 BI PARA PROGRAMA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou Medida Provisória (MP), na sexta-feira (24), abrindo crédito extraordinário no valor de R$ 
25,720 bilhões em favor do Ministério da Cidadania para o programa de amparo aos bene�ciários do auxílio emergencial no valor de R$ 600. 
(Fonte: Forbes). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

‘NENHUMA PESSOA DEIXOU DE SER ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE’, DIZ COVAS
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), falou à CNN neste sábado (25) sobre as medidas de combate à COVID-19 e sobre as expectativas em 
relação à abertura gradual do comércio. Segundo ele, ainda não há uma data estipulada para a retomada das atividades na capital paulista, já 
que essa �exibilização só será anunciada após as orientações da ciência. Covas destacou, também, que as ações na cidade estão sendo tomadas 
em conjunto com o governo do estado. Atualmente, a capital paulista registra 1.125 mortes pela doença. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO RENOVA POR 30 DIAS PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE ESTRANGEIROS POR PORTOS
O governo federal renovou na sexta-feira (24) por mais 30 dias a proibição de entrada de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, em portos. A 
medida já havia sido tomada no mês passado, também com validade de um mês. O objetivo é frear a propagação do novo coronavírus.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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METADE DOS FUNDOS DE SHOPPING SUSPENDEU REMUNERAÇÃO AOS COTISTAS
A �exibilização do distanciamento social permitiu que muitos brasileiros voltassem a circular pelos shoppings nessa semana. O regresso dos 
consumidores aos corredores de vitrines pode representar um alívio não apenas para o caixa dos lojistas, mas também para o dos fundos 
imobiliários (FIIs). Nas últimas semanas, 10 dos 20 FIIs que investem em shoppings anunciaram mudanças na remuneração dos cotistas. Em 
muitos casos, isso signi�ca a suspensão da distribuição de rendimentos do fundo até que a situação seja normalizada.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

MAIOR MOVIMENTAÇÃO EM RUAS DO RIO PREOCUPA DURANTE A QUARENTENA
Enquanto o novo coronavírus avança, inclusive em número de mortos, muitos cariocas parecem estar “afrouxando” por conta própria as regras de 
distanciamento social. Na sexta-feira (24), em locais como o Largo do Machado se via uma grande circulação de pessoas e dezenas de 
ambulantes. Pelas taxas de isolamento contabilizadas pela empresa Cyberlabs, que usa inteligência arti�cial e imagens das câmeras do Centro 
de Operações da Prefeitura (COR), há bairros da cidade que preocupam. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CASAS CENTENÁRIAS DO RIO LUTAM PARA SOBREVIVER A MAIS UMA CRISE
A deposição do imperador, o bota-abaixo de Pereira Passos, a gripe espanhola, duas guerras mundiais, ditaduras, obras do Metrô, dezenas de 
planos econômicos... Estabelecimentos como o Café Lamas (1874), a Granado (1880) e o Bar Luiz (1887) resistiram a tudo isso. Mas como estão 
sobrevivendo à pandemia de Covid-19? 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ISOLAMENTO SOCIAL CAIU EM 25 DE 27 ESTADOS ENTRE MARÇO E ABRIL
Menos brasileiros têm �cado em casa e cumprido a quarentena. A média semanal do índice de isolamento social de 25 de 27 estados brasileiros 
e Distrito Federal caiu, se comparada à última semana de março, quando tiveram início os decretos com as regras, e a terceira semana de abril, a 
última com dados consolidados. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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