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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: DE CADA CINCO PESSOAS QUE PROCURARAM A CAIXA, APENAS UMA TINHA DIREITO DE SACAR NA 
SEGUNDA-FEIRA
De cada cinco pessoas que procuraram as agências da Caixa Econômica Federal na segunda-feira (27), apenas uma tinha direito ao saque 
emergencial de R$ 600 naquela data, segundo a própria instituição �nanceira. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AS EMPRESAS CRESCEU 28,2% EM MARÇO
Com os efeitos econômicos gerados pelas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, aumentou a procura por crédito em março. De 
acordo com dados divulgados, nesta terça-feira (28), pelo Banco Central (BC), enquanto as concessões de crédito para as empresas subiram 
28,2%, houve queda de 11,4% para as pessoas físicas, comparado a fevereiro. Os dados são ajustados para o período (dessazonalizados). 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

JUSTIÇA DERRUBA DECISÃO QUE SUSPENDIA COBRANÇA DE CONSIGNADO DE APOSENTADOS
O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, derrubou nesta terça-feira (28) uma decisão que 
suspendia a cobrança de empréstimos consignados de aposentados pelo INSS ou regime próprio por quatro meses. A partir dessa derrubada, os 
descontos em folha continuarão sendo feitos. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL ADMITE 'COLAPSO' NA SAÚDE E DIZ ESTUDAR REABERTURA DE COMÉRCIO POR RODÍZIO
O governador do Rio, Wilson Witzel, admitiu, na noite desta terça-feira (28), que a rede estadual de saúde já se encontra em estado de "colapso" 
devido à alta demanda de pessoas infectadas pelo coronavírus. A fala do governador aconteceu durante uma entrevista para o site "O 
Antagonista", transmitida pela internet. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA VAI ANUNCIAR PRORROGAÇÃO DA QUARENTENA
Em quarentena desde 24 de março, a cidade continuará adotando as medidas de isolamento social por tempo indeterminado. O prefeito Marcelo 
Crivella fará o anúncio nesta quinta-feira (30), quando venceria o prazo para escolas e parte do comércio permanecerem fechados. O município 
tem, até a manhã desta terça-feira (28), 5.261 casos de coronavírus e 405 mortes con�rmadas em decorrência da doença. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

VEJA QUEM DECIDIU REABRIR A ECONOMIA
Diversos países onde a pandemia do coronavírus chegou antes que no Brasil se dividem entre a necessidade de conter o novo vírus e de alimentar 
a economia. Vários países têm falado em reabrir o comércio e isso tem animado investidores no mundo todo, mas as nações planejam a 
reabertura com muita cautela – o que pode servir de exemplo para o Brasil. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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55% DE CONSUMIDORES SUSPENDERAM COMPRAS DURANTE PANDEMIA, DIZ FECOMÉRCIO RJ
Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) aponta que mais da metade dos 
consumidores entrevistados no Estado suspenderam decisão de compra durante a pandemia. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

SESC E FECOMÉRCIO VÃO DOAR 3 MIL MÁSCARAS A FEIRANTES DO RIO
A Fecomércio e o Sesc RJ vão doar 3 mil máscaras artesanais para trabalhadores de feiras livres da capital, estabelecimentos esses que voltaram 
a funcionar a partir desta quarta-feira (29), conforme autorizou nesta terça-feira, em decreto municipal, o prefeito Marcelo Crivella. 
(Fonte: Rádio Tupi). CONFIRA AQUI!

FEIRAS LIVRES VOLTAM A SER LIBERADAS NO RIO, MAS PREFEITURA IMPÕE CONDIÇÕES
As feiras livres podem voltar às ruas da cidade do Rio a partir de desta quarta-feira (29), contanto que os feirantes sigam medidas para evitar 
aglomerações e, assim, não facilitar a propagação pelo novo coronavírus. Um decreto publicado nesta terça-feira no Diário O�cial revogou a 
suspensão da atividade por dez dias a partir do último dia 23.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VENDAS DA VIA VAREJO JÁ SE IGUALAM AO PATAMAR REGISTRADO ANTES DA CRISE
A Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) informou ontem (28) que as vendas das 200 lojas abertas após o início da �exibilização do isolamento 
social atingiram o mesmo patamar registrado antes do fechamento dos pontos. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

RIO JÁ ELABORA PLANO PARA REAQUECER TURISMO APÓS A PANDEMIA
O Copacabana Palace fechou as portas pela primeira vez em 97 anos. O Aeroporto Internacional Tom Jobim opera com apenas três voos diários. 
São vários os exemplos do impacto da crise do coronavírus no turismo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ANVISA LIBERA REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19 EM FARMÁCIAS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta terça-feira (28), por unanimidade, a utilização de testes rápidos para 
diagnóstico de Covid-19 em farmácias. A medida foi aprovada pela diretoria colegiada do órgão temporariamente e em caráter excepcional. A 
medida exige que haja pro�ssionais capacitados nesses estabelecimentos para realizar os testes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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