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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 ANUNCIA PACOTE DE R$ 43 BI PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E ALÍVIO A MUTUÁRIOS COM DUAS PRESTAÇÕES ATRASADAS
A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (9), um pacote de medidas no valor de R$ 43 bilhões para estimular o setor da construção 
civil durante a crise. O banco vai antecipar recursos para as empresas e dar mais alívio no orçamento para os mutuários da casa própria, 
bene�ciando cinco mil famílias. Além disso, a Caixa vai incentivar as pessoas a tomarem crédito imobiliário. Os novos compradores vão ganhar 
prazo de seis meses para começar a pagar as prestações. As medidas entram em vigor na próxima segunda-feira (13). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

"TALVEZ AS GRANDES EMPRESAS TENHAM DE PAGAR MAIS TRIBUTOS", DIZ PRESIDENTE DO BRADESCO
Com a pandemia do novo coronavírus, a demanda por crédito no Bradesco aumentou dez vezes, passando de cerca de R$ 2 bilhões de pedidos 
para R$ 20 bilhões por dia. Foram três dias de loucura, conforme resume o presidente do banco, Octavio de Lazari, com as grandes empresas 
demandando liquidez para enfrentar a crise. "Optamos por distribuir isso (a liquidez) ao longo do tempo porque não podemos atender somente 
às grandes empresas, temos de atender às pequenas". 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

CAIXA INICIA PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL; 2,5 MILHÕES RECEBEM CRÉDITO NESTA QUINTA
Mais de 2,5 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único do Governo Federal começaram a receber a partir desta quinta-feira (9) o 
pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, anunciou a Caixa em comunicado. Outros 436.078 lançamentos foram 
realizados pelo Banco do Brasil ainda no mesmo dia. Segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, o segundo grupo de 4 milhões de pessoas 
recebe a primeira parcela do benefício entre segunda (13) e terça-feira (14). As três parcelas serão pagas a todos os trabalhadores até 29 de maio. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

TRF2 SUSPENDE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E RETOMA SUSPENSÃO DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região cassou a liminar que proibia o estado do Rio de Janeiro de suspender o transporte entre a Região 
Metropolitana e a capital �uminense. O desembargador federal Aluísio Mendes, no plantão do TRF2, derrubou a decisão da primeira instância 
da Justiça Federal que suspendia os efeitos de um artigo do decreto do governador Wilson Witzel. A norma foi expedida para conter a 
disseminação da Covid-19 no Rio. 
(Fonte: Rádio Band News). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL REVELA FRUSTRAÇÃO EM COMPRA DE RESPIRADORES E CONSIDERA ADOTAR MEDIDAS MAIS DURAS DE ISOLAMENTO
O governador do Rio, Wilson Witzel, voltou a fazer o alerta de que o Estado não tem respiradores e leitos su�cientes para enfrentar o pico da 
pandemia do novo coronavírus e disse que a solução mais plausível para o momento é que a população �que em casa e evite ao máximo circular. 
Witzel cobrou mais ação dos prefeitos para impedir circulação e aglomerações. As declarações foram feitas em entrevista ao programa Bom Dia 
Rio, da TV Globo, nesta quinta-feira (9). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CÂMARA ADIA NOVAMENTE VOTAÇÃO DE PROJETO QUE GARANTE AJUDA AOS ESTADOS
A Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de socorro aos estados durante a pandemia do novo coronavírus, uma adaptação do Plano 
Mansueto. Sem consenso, a discussão foi prorrogada mais uma vez. A proposta estava na pauta de votação da casa desta quinta-feira (9), mas 
agora deverá entrar somente na de segunda (13).
 (Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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SHOPPINGS NEGOCIAM COM SEUS LOJISTAS
A Aliansce Sonae, a maior administradora de shopping centers do país (são 39 no total), tomou algumas medidas para amortecer o impacto do 
fechamento do comércio para os seus lojistas que alcançam R$ 300 milhões. São medidas como a postergação dos pagamentos de aluguel de 
março e abril e a redução das taxas de condomínio em 20% (em março) e 40% (em abril). 
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

PARA 59% DOS BRASILEIROS, FAZER COMPRAS FICOU MAIS DIFÍCIL
Para 59% dos brasileiros, fazer compras �cou mais difícil desde a imposição das medidas de isolamento social. Segundo uma pesquisa realizada 
pelo Google, a quarentena decretada para conter a pandemia do novo coronavírus em alguns estados afetou de forma negativa a vida dos 
consumidores do país. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

ÍCONE, COPACABANA PALACE FECHA PELA PRIMEIRA VEZ EM 97 ANOS
Por fora, será difícil notar qualquer diferença no Copacabana Palace nas próximas semanas. As bandeiras estarão hasteadas como sempre, e a 
fachada continuará sendo iluminada todas as noites. Mas, a partir de hoje (10), pela primeira vez em seus quase 97 anos de história, o ícone 
carioca estará fechado, assim como outros 60 hotéis da cidade, impactados pela pandemia do novo coronavírus. A reabertura está prevista para 
o �nal de maio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FERIADO DE PÁSCOA LEVA PESSOAS ÀS RUAS A PROCURA DE PEIXE
Semana Santa é época de tradição em muitas casas, entre elas, não comer carne vermelha. Por isso a procura por frutos do mar aumenta muito. 
Pensando nisso, o Mercado de Peixe São Pedro, em Niterói, se organizou para receber um grande número de consumidores para não gerar 
aglomeração de pessoas. O diretor da Associação dos Comerciantes do Mercado de Peixe São Pedro, Atilho Guglielmo, explica que eles limitaram 
o número de pessoas dentro do estabelecimento e estão tomando cuidados de higiene. 
(Fonte: Rádio Band News). CONFIRA AQUI!

INGRESSOS DE SHOWS E RESERVAS DE HOTÉIS NÃO TERÃO DE SER REEMBOLSADOS
O governo federal publicou ontem uma medida provisória que dispensa empresas de turismo e cultura de fazer o reembolso imediato de serviços 
cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a MP, em vez de devolver o dinheiro, a empresa poderá remarcar os serviços, 
as reservas ou os eventos cancelados; disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços das mesmas empresas; ou 
�rmar outro acordo com o consumidor. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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