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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

CAIXA VAI AUMENTAR PARA PELO MENOS 1.200 O NÚMERO DE AGÊNCIAS ABERTAS NO PRÓXIMO SÁBADO (9)
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a�rmou que o banco aumentará para pelo menos 1.200 o número de agências 
abertas no próximo sábado (7). A abertura no �m de semana visa a redução de �las e aglomerações no saque do auxílio emergencial de R$ 600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO APROVA PROJETO DE R$ 120 BI DE SOCORRO A ESTADOS COM CONGELAMENTO DE SALÁRIOS
O Senado Federal aprovou, neste sábado (2), por 79 votos a favor a 1 contra, um projeto de R$ 120 bilhões para socorrer estados e municípios e 
auxiliar no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Deste total, a proposta prevê repasse de R$ 60 bilhões aos governos locais. O restante é 
referente a iniciativas já anunciadas e suspensão do pagamento de dívidas de bancos públicos. O texto também prevê o congelamento de 
salários de servidores por 18 meses. A proposta segue agora para a Câmara. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

HOSPITAL DE CAMPANHA DA PREFEITURA RECEBE QUATRO PRIMEIROS PACIENTES APÓS INAUGURAÇÃO COM 400 LEITOS OCIOSOS
Quatro pessoas, entre elas uma idosa de 76 anos em estado grave, deram entrada na noite de sexta-feira (1º) no hospital de campanha da 
Prefeitura, no Riocentro, segundo nota divulgada pelo município. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CARIOCAS QUEBRAM QUARENTENA NO FERIADÃO E ISOLAMENTO SOCIAL CAI EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO FIM DE SEMANA
O índice de isolamento social na cidade do Rio, neste sábado (2), foi de 74%, caindo cinco pontos percentuais comparado com o sábado passado. 
Esse índice representa a taxa de redução da presença de pedestres nas ruas. No sábado do dia 28 de abril, o percentual foi de 79%.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PARA ESPECIALISTAS, BRASIL VIVE ‘APAGÃO’ DE DADOS SOBRE A COVID-19
Ao admitir que o Brasil não sabe quando ocorrerá o pico da Covid-19, o ministro da Saúde, Nelson Teich, a�rmou em uma reunião com senadores 
por videoconferência que a nação está “navegando às cegas”. Para pesquisadores que têm somado esforços para identi�car a dimensão da 
pandemia no país, não há, apesar da franqueza de Teich, esforços para mudar esse cenário. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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DIA DAS MÃES: COMPRAS ONLINE SÃO A SOLUÇÃO NA QUARENTENA; É PRECISO TER ATENÇÃO AO PRAZO DE ENTREGA
O Dia das Mães será diferente este ano para muitas famílias, que precisarão comemorar a data afastadas, em razão da pandemia do novo 
coronavírus. Mas, há formas de se fazer presente nesse momento. Além dos telefonemas e das chamadas de vídeo, é possível enviar uma 
lembrancinha comprada em lojas virtuais. Segundo um estudo feito pela Fecomércio RJ, entre as lembranças mais buscadas para essa data estão 
perfumes e cosméticos (29%), roupas (27,2%), calçados, bolsas e acessórios (24,4%), e �ores (17,5%). A expectativa é que o Dia das Mães 
movimente este ano cerca de R$ 1 bilhão na economia do estado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

SANTANDER LANÇA PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA DONOS DE BANCA DE JORNAL
O Santander lançou um programa de microcrédito voltado para bancas de jornal. Com empréstimos que vão de 15 mil a 60 mil reais, o objetivo 
é reformar os estabelecimentos e capacitar empreendedores, aumentando a oferta de serviços. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

APAGÃO ESTATÍSTICO: FALTA DE DADOS IMPEDE RETRATO FIEL DO DESEMPREGO NO PAÍS DURANTE PANDEMIA
Conhecer bem um problema é o primeiro passo para tomar decisões em busca de uma solução, seja no governo ou nas empresas. No momento 
em que a pandemia de coronavírus paralisa várias atividades, o Brasil não está conseguindo ter a verdadeira dimensão do tombo imposto pela 
quarentena ao emprego por falta de estatísticas precisas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

COM PANDEMIA, COMÉRCIO PELA INTERNET GANHA 4 MILHÕES DE CLIENTES
Nada é mais convincente que a falta de alternativas. Obrigados a fechar as portas pelo coronavírus, os varejistas brasileiros aumentaram sua 
presença no comércio eletrônico em poucas semanas. Já os consumidores, impedidos de sair às ruas, compraram 30% mais na internet em abril, 
na comparação com março. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PARA DONO DO BARRASHOPPING, GOVERNADORES SÃO “TIRANOS” E FECHAMENTO DO COMÉRCIO É UMA “LOUCURA GENERALIZADA”
O grupo Multiplan tem 19 shopping centers no Brasil, entre eles o BarraShopping e o Village Mall. É dirigido por seu fundador, José Isaac Peres 
desde sua fundação, em 1975. Peres, durante uma teleconferência com investidores e analistas do mercado, fez duras críticas aos governadores, 
falando na existência de “27 ditaduras“, em óbvia referência aos 27 estados brasileiros. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

LOJAS LEADER, QUE NÃO TINHAM VENDA ONLINE, CRIAM LEADER ZAP PARA VENDER PELO WHATSAPP
Já combalida há algum tempo, tendo trocado de dono duas vezes nos últimos anos e ingressado com um pedido de recuperação judicial no início 
de março, é sabido por todos que as Lojas Leader passam por di�culdades. As dívidas da empresa, fundada em Miracema, no estado do Rio, 
ultrapassam 1 bilhão de reais. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

DE DRIVE-THRU A ENTREGA EM CASA, SHOPPINGS CRIAM ESTRATÉGIAS PARA VENDER
Parado há mais de um mês, o comércio varejista de São Paulo de produtos não essenciais tenta dar a volta por cima para atenuar a perda de 
faturamento de mais de 60% desde a suspensão das atividades pela pandemia. Além da venda online, as lojas começam a colocar em prática 
outras formas de vender sem aglomeração: da retirada do produto no estacionamento da loja sem sair do carro até a venda de porta em porta. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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