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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

CINCO MAIORES BANCOS CONCEDERAM R$ 177 BILHÕES DE CRÉDITO EM UM MÊS
Entre 16 de março e 17 de abril, os cinco maiores bancos – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander – concederam 176,9 bilhões de reais 
em novas operações de crédito com o intuito de dar alívio �nanceiro para pessoas físicas e jurídicas durante a crise provocada pelo novo 
coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

DEMISSÃO 'POR FORÇA MAIOR' IMPEDE CIDADÃO DE SACAR FGTS E TER SEGURO-DESEMPREGO
Um dispositivo até então pouco usado por empregadores na hora da dispensa de funcionários tem sido cada vez mais aplicado em meio à 
pandemia do novo coronavírus para a demissão dos funcionários — o desligamento por “força maior”. Segundo advogados especializados em 
Direito Trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê o acionamento do instrumento em casos bastante especí�cos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MP FLEXIBILIZA CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO POR BANCOS PÚBLICOS DURANTE A PANDEMIA
Medida provisória (MP) editada pelo governo federal busca facilitar o acesso ao crédito durante a pandemia de coronavírus, dispensando as 
instituições �nanceiras públicas de observar um conjunto de condições em suas contratações e renegociações de operações de crédito até 30 de 
setembro. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CORONAVÍRUS: TAXA DE ISOLAMENTO NO RIO CAI PARA 78%
Dados estatísticos de monitoramento de pedestres, captados por câmeras espalhadas pela cidade, indicam que o isolamento social no Rio de 
Janeiro �cou em 77%, de 12 a 18 de abril, na semana epidemiológica número 16. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

MENOS DE 10% DO QUE O GOVERNO JÁ GASTOU PARA COMBATER CORONAVÍRUS FOI PARA SAÚDE
Apesar da urgência, os gastos com saúde �caram para trás no total de recursos que já foram pagos pelo governo federal para as ações 
emergenciais contra o novo coronavírus. Do orçamento de R$ 226,8 bilhões anunciado em novas despesas, R$ 56,5 bilhões já foram efetivamente 
desembolsados. Entretanto, apenas R$ 5,4 bilhões deste montante foram direcionados ao Ministério da Saúde. É menos de 10% do que já foi 
gasto pela União. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO COMEÇA A USAR CONTÊINERES PARA ARMAZENAR CORPOS DE VÍTIMAS DO CORONAVÍRUS
A secretaria municipal de Saúde do Rio informou, nesta segunda-feira (27), que já começou a usar estruturas de contêineres refrigerados, que 
foram anexadas em hospitais para acumular corpos de vítimas da Covid-19. Segundo a Empresa Pública de Saúde, os corpos que estavam em 
Unidades de Pronto-Atendimentos (UPAs) que não dispõem de necrotérios estão sendo transferidos desde sábado (25) para armazenagem ao 
lado do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, que é referência para o tratamento de casos graves da pandemia do coronavírus. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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CORONAVÍRUS: ESTUDO DA FECOMÉRCIO APONTA QUE 72% DOS FLUMINENSES APROVAM QUARENTENA
A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) mudou hábitos de consumo em todos os continentes. Um estudo feito pela Fecomércio 
e obtido pelo GLOBO, porém, aponta que 72,1% dos �uminenses entrevistados se declararam favoráveis à determinação de afastamento social. 
Sobre o tempo de permanência da quarentena, 20,3% disseram acreditar que levará mais dois meses; 18,5%, menos de um mês; para 18,1%, 
passará de três meses; para 17,2%, mais um mês; para 11% mais um mês e meio; e, para 10,8%, mais três meses. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

MUDANÇAS DE HÁBITO
Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com cidadãos �uminenses revela que, para 54,8% da população, suas 
decisões de compra foram suspensas. Para outros 17,6%, suas compras foram adiadas para o segundo semestre, e 11% postergaram para o mês 
de maio. 
(Fonte: O Dia/ Informe do Dia). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA PUBLICA DECRETO PARA AUTORIZAR FEIRAS LIVRES DURANTE PANDEMIA
Um decreto publicado nesta terça-feira (28) no Diário O�cial do Município do Rio pelo prefeito Marcelo Crivella delega à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) a competência para disciplinar o funcionamento das feiras livres. O texto determina que a pasta 
edite em até cinco dias uma resolução para retomar as feiras livres durante a pandemia do novo coronavírus na cidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO DE FLORES TENTA SALVAR O DIA DAS MÃES EM MEIO À CRISE
Faltam duas semanas para o Dia das Mães. A data, esperada com ansiedade pelo setor de �ores e plantas ornamentais, virou fonte de muita 
preocupação.
(Fonte: Gazeta Web). CONFIRA AQUI!

MOVIMENTO CRESCE EM MERCADOS DO RIO E FUNCIONÁRIOS RELATAM AUMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19
Desde o início da pandemia, os supermercados e lojas essenciais estão, naturalmente, entre os grandes pontos de aglomeração na cidade do Rio. 
O cenário, no entanto, tem se tornado mais crítico nos últimos dias, numa vertical que acompanha o crescimento no número de casos e mortes 
por Covid-19.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

SOBE PARA 58 TOTAL DE SHOPPINGS REABERTOS COM RELAXAMENTO DA QUARENTENA
O país tem hoje 58 shopping centers abertos e 519 que permanecem fechados devido à pandemia do coronavírus. Mais cinco empreendimentos 
foram reabertos desde a última sexta-feira (24), segundo balanço da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

SINDICATO DE LOJISTAS DE SP PEDE REABERTURA DO COMÉRCIO EM 1º DE MAIO E BRUNO COVAS DIZ 'SEM NENHUMA CHANCE'
Lojistas da cidade de São Paulo se reuniram com o governo do estado para pedir a reabertura do comércio a partir do dia 1º de maio, mas o 
prefeito da capital, Bruno Covas, disse nesta segunda-feira (27) que não há "nenhuma chance" de liberar o funcionamento irrestrito do comércio 
na sexta (1º). 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

ANVISA DISCUTE LIBERAR TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 EM FARMÁCIAS
Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) discutem, nesta terça-feira (28), se liberam a aplicação de testes rápidos de 
coronavírus em farmácias. Atualmente, testes rápidos são aplicados em ambiente hospitalar e clínicas das redes pública e privada. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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