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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

NOVO CORONAVÍRUS REDUZ RENDA DE METADE DOS BRASILEIROS, DIZ PESQUISA
Com menos de 30 dias de quarentena e em meio a um cenário em que a retomada do contato social ainda parece distante, mais da metade dos 
brasileiros já sente no bolso os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Pesquisa do Instituto Locomotiva, obtida com exclusividade pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, aponta que 51% das pessoas a�rmam ter perdido renda e que já estão contingenciando seus gastos. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

WITZEL QUER LEGISLAÇÃO MAIS DURA PARA QUE CARIOCAS FIQUEM EM CASA
Quatro semanas depois da adoção de medidas de restrição de circulação no Rio, o monitoramento feito pelo Centro de Operações Rio (COR) da 
prefeitura mostra que a adesão da população carioca ao isolamento social — quando apenas quem trabalha nos serviços essenciais deve 
circular nas ruas — vem diminuindo, o que preocupa especialistas e autoridades. O COR compilou dados por semana que mostram um 
arrefecimento da queda de circulação de pessoas em transporte público, carros e também nas ruas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DIGNIDADE ESTÁ ATENDIDA, DIZ PRESIDENTE DO TST SOBRE MEDIDAS TRABALHISTAS
O programa do governo que permite redução de jornada e remuneração ou suspensão temporária do contrato está de acordo com princípios 
constitucionais ao assegurar uma renda ao trabalhador num momento de crise, avalia a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria 
Cristina Peduzzi. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EXCLUSIVO: 'BRASILEIRO NÃO SABE SE ESCUTA O MINISTRO OU O PRESIDENTE', DIZ MANDETTA
Na tarde de domingo (12), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta deu entrevista ao repórter Murilo Salviano, do Fantástico. De Goiânia, no 
Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, Mandetta falou sobre os meses que virão, o que projeta para frente e a relação com o presidente 
Jair Bolsonaro. 
(Fonte: Portal G1) CONFIRA AQUI!
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PREFEITURA ALTERA HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS; VEJA NOVA RELAÇÃO!
A prefeitura alterou os horários de funcionamento do comércio e serviços na cidade durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O 
escalonamento foi adotado na última terça-feira (7) para evitar a aglomeração de pessoas nos meios de transporte do Rio. O decreto estabelece 
os horários de abertura e fechamento das empresas. A exceção é para estabelecimentos que possuem três ou mais turnos de trabalho. 
(Fonte: O Dia) CONFIRA AQUI!

BARES E POINTS DO RIO QUE ANTES FICAVAM LOTADOS AGORA DÃO LUGAR AO VAZIO DO ISOLAMENTO SOCIAL, MOTIVADO PELO 
CORONAVÍRUS
Os cariocas viveram um feriado prolongado de Semana Santa diferente de tudo que já testemunharam. O trânsito nas estradas intermunicipais, 
os bares lotados nos points da boemia e as famílias passeando pelas ruas deram lugar, neste ano histórico, a um cenário completamente atípico: 
becos e vielas vazios, botecos e restaurantes com as portas fechadas e às moscas. É a nova realidade do isolamento social, tido como 
imprescindível no combate ao novo coronavírus. 
(Fonte: O Globo) CONFIRA AQUI!

PROCURA POR OVOS DE PÁSCOA E CHOCOLATE FORMA FILAS EM LOJAS NO RIO
Mesmo com o pedido das autoridades para evitar aglomeração no combate à proliferação do novo coronavírus, muitas lojas tiveram longas �las 
de consumidores em busca de ovos de Páscoa para celebrar o feriado. Clientes esperaram nas calçadas para garantir o chocolate em bairros como 
Tijuca, Grajaú, Madureira, Campo Grande e em cidades da Baixada Fluminense. 
(Fonte: O Dia) CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS DE TODO O PAÍS CALCULAM O PREJUÍZO CAUSADO PELO FECHAMENTO DAS LOJAS
Com a pandemia da Covid-19 e a determinação de isolamento social, os 577 shoppings espalhados por todo o país estão fechados, ou seja, 100% 
dos estabelecimentos foram afetados com a crise gerada pelo coronavírus, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers. O setor gera 3 
milhões de empregos diretos e indiretos em mais de 105 mil lojas no Brasil. Com o fechamento das unidades, a maior preocupação dos lojistas é 
a sobrevivência dos negócios. 
(Fonte: Rádio Band News) CONFIRA AQUI!

PREFEITURA FECHA COMÉRCIO EM RIO DAS PEDRAS NO DOMINGO DE PÁSCOA
A Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio (Seop) fechou lojas e barracas na manhã de domingo (12), em Rio das Pedras, na Zona Oeste 
da cidade. As ações realizadas pela pasta, que acontecem em vários bairros da cidade, são para �scalizar pontos comerciais e evitar aglomerações 
de pessoas. 
(Fonte: Diário do Rio) CONFIRA AQUI!

TURISMO SERÁ O SETOR MAIS AFETADO PELA CRISE E LEVARÁ MAIS TEMPO PARA SE RECUPERAR
Considerado um dos setores mais promissores para a economia brasileira este ano, o mercado do turismo sofreu um baque com a pandemia do 
novo coronavírus e tudo indica que este será o segmento que levará mais tempo para se recuperar dos efeitos da crise. 
(Fonte: Época Negócios) CONFIRA AQUI!
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