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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

CAIXA ABRIRÁ HOJE (2) PARA ANTECIPAR SAQUE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA NASCIDOS EM SETEMBRO E OUTUBRO
Na tentativa de reduzir �las e aglomerações de pessoas para sacar o auxílio emergencial de R$ 600, a Caixa Econômica Federal vai abrir 902 
agências neste sábado (2), entre 8h e 14h. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

REPASSE DE R$ 1,6 BILHÃO DA UNIÃO NÃO VAI RECOMPOR AS PERDAS DA ARRECADAÇÃO DO RIO
A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) emitiu uma nota, na noite desta quinta-feira (30), criticando o repasse de R$ 1,673 bilhão que o 
governo federal quer dar ao estado do Rio, e a�rmou que a quantia não recompõe as perdas de receitas do ICMS e está distante do cenário �scal 
que o Rio vai enfrentar pelos próximos meses. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

STF PERMITE QUE SERVIDORES TRABALHEM REMOTAMENTE ATÉ 31 DE JANEIRO
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias To�oli, assinou na última quarta-feira (29) uma resolução permitindo que servidores da 
corte trabalhem remotamente até 31 de janeiro de 2021. Segundo a corte, a norma serve para manter o isolamento social dos funcionários como 
forma de conter o avanço do novo coronavírus e alcança todos os servidores que podem exercer suas funções remotamente. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA CONSIDERA MULTAR EMPRESAS QUE ATENDEM PESSOAS SEM MÁSCARAS
O prefeito Marcelo Crivella disse, nesta sexta-feira (1º), que pretende endurecer as medidas de isolamento social no município do Rio. Uma 
possibilidade é multar as empresas que atendem as pessoas sem máscaras. "Eu acredito que, talvez, a gente possa endurecer algumas medidas 
como multar as empresas que atendem pessoas sem máscaras. É talvez uma medida que entre em vigor”, disse. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RIO ESTUDA PROTOCOLO PARA ESCOLHER QUEM VAI OCUPAR LEITOS
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro está analisando um protocolo que visa estabelecer quem receberá um leito nos hospitais do 
Estado, caso as unidades atinjam capacidade máxima de atendimento. O aumento do número de casos de Covid-19 tem sobrecarregado os 
hospitais públicos e, em especial, os leitos de terapia intensiva (UTI). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COVID-19: RIO PASSA DOS 10 MIL CASOS E SOMA 921 ÓBITOS EM TODO O ESTADO
O boletim atualizado do Ministério da Saúde informa que há 921 óbitos em todo o Rio de Janeiro decorrentes do coronavírus. Nas últimas 24 
horas, o Estado registrou 67 novas mortes, o maior número em um dia. Ao todo, 10.166 pessoas foram infectadas, de acordo com balanço o�cial 
das autoridades. Há ainda, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 311 óbitos em investigação. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VIAS DE SÃO PAULO TERÃO BLOQUEIOS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (4) PARA ELEVAR ISOLAMENTO SOCIAL
A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo de�niu nesta sexta-feira (1) quatro endereços onde serão realizados bloqueios por parte da 
Prefeitura, como medida para aumentar o isolamento social na capital paulista. Os bloqueios de�nitivos começam a valer a partir de 
segunda-feira (4). 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

COMERCIANTES RENEGOCIAM ALUGUÉIS, E JUSTIÇA JÁ AUTORIZA DESCONTO DE 70%
Com grande parte do comércio de portas fechadas há mais de 30 dias em razão da pandemia de coronavírus, lojistas negociam a isenção do 
aluguel ou descontos. Quando não há diálogo, o caminho tem sido recorrer à Justiça. No Rio, a primeira ação deste tipo bene�ciou uma 
franqueada da rede de alimentação Gira�as, que ganhou ação liminar contra o Bangu Shopping, e conseguiu abatimento de 70% do valor do 
aluguel. Há casos de renegociação amigável com desconto de até 80%. Especialistas em Direito Imobiliário relatam alta de até 300% nas 
consultas sobre o tema. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

UM TERÇO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS COMERCIAIS DE RUA É REDISCUTIDO
Nos cálculos da APSA, um terço (34%) dos contratos de aluguel de imóveis comerciais de rua está sendo renegociado, dado superior às 
negociações fechadas nos residenciais, da ordem de 4%. O desconto médio está em 42%, com pagamento da diferença quando acabar a 
pandemia, diz Fernando Schneider, diretor-geral da administradora.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESCOLHA SUA QUENTINHA: COMERCIANTES LOCAIS APOSTAM NO SERVIÇO DE DELIVERY
Lenaide Mota já estava na contagem regressiva para inaugurar sua primeira loja de comida baiana, no início de março, quando a pandemia do 
coronavírus chegou ao Brasil. Da noite para o dia, a chef de 47 anos precisou abrir mão do seu maior sonho por tempo indeterminado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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