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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: MAIS DE 13 MILHÕES DE INFORMAIS TERÃO QUE REFAZER O CADASTRO NO APLICATIVO DA CAIXA
Um universo de 13,6 milhões de informais terá que refazer o cadastro no aplicativo e site da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio 
emergencial de R$ 600. Ao analisar 40 milhões de cadastros realizados no sistema do banco, a Dataprev não conseguiu identi�car se esses 
trabalhadores têm direito ao benefício. Outros 20,27 milhões foram considerados elegíveis e 6,97 milhões, inelegíveis. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GRANDE EMPRESA OBTÉM MAIS CRÉDITO QUE PEQUENA
Em meio aos esforços do governo federal para destravar o crédito no Brasil durante o período de pandemia, o saldo das operações bancárias com 
empresas de menor porte cresceu em ritmo muito inferior ao veri�cado entre as empresas maiores. Dados do Banco Central mostram que, 
enquanto o saldo de crédito subiu 9% nas operações com companhias de maior porte, houve alta de apenas 2,1% no caso das menores. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

STF TEM MAIORIA PARA MANTER MP QUE FLEXIBILIZA NORMAS TRABALHISTAS DURANTE EPIDEMIA DE COVID-19
Seis dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram para manter a validade dos principais pontos da Medida Provisória 927, que 
�exibiliza normas trabalhistas durante a epidemia do novo coronavírus. A MP dá ao acordo individual entre patrão e empregado prevalência em 
relação a leis trabalhistas e acordos coletivos.
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA AMPLIA O ISOLAMENTO NO RIO ATÉ 15 DE MAIO; WITZEL PRORROGA ATÉ 11 DE MAIO NO ESTADO
As medidas de isolamento social para enfrentar a pandemia do coronavírus no estado e na cidade do Rio de Janeiro foram prorrogadas. O prefeito 
Marcelo Crivella estendeu até o dia 15 de maio a quarentena no município do Rio. Da mesma forma, o governador Wilson Witzel ampliou até 11 
de maio a quarentena para combater a Covid-19 no estado. As novas datas foram publicadas nos Diários O�ciais dos respectivos poderes na 
manhã desta quinta-feira (30), data prevista para vencer as ações para restringir o funcionamento de escolas e parte do comércio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

200 MIL PESSOAS NÃO CONSEGUEM ACESSAR SEGURO-DESEMPREGO, ESTIMA GOVERNO
Trabalhadores que tentam receber o seguro-desemprego relatam di�culdades em concluir o pedido via site ou aplicativo do governo e se 
queixam de não conseguir informações pelos canais remotos de atendimento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão responsável 
pelo benefício. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

AJUDA A ESTADOS E MUNICÍPIOS SERÁ DE R$ 130 BILHÕES, DIZ GUEDES
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quarta-feira (29) que o acordo com o Senado para enviar R$ 130 bilhões para o socorro 
aos estados e municípios está próximo de ser concluído. Ele disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, compreendeu a necessidade de 
estabelecer uma contrapartida de estados e municípios para receber os recursos da União, no projeto de lei. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

RJ ESTÁ EM 'CURVA DESCONTROLADA' E PODE ENTRAR EM COLAPSO NO FIM DE MAIO, DIZ SECRETÁRIO DE SAÚDE
O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, disse nesta quarta-feira (29) que o Rio de Janeiro está em uma "curva descontrolada" de casos de 
Covid-19. Segundo ele, com a falta de leitos e o número de infectados em evolução, o estado deve entrar em colapso entre o �m de maio e o início 
de junho.
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!
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SOBROU PARA MAMÃE
A pandemia, claro, vai afetar o comércio para o Dia das Mães, em 10 de maio, a segunda data mais rentável para o setor depois do Natal. 
Levantamento da Fecomércio RJ aponta que o volume de compras deve movimentar R$ 1 bilhão na economia do estado do Rio, valor este 35,8% 
menor do que o estimado no ano passado. Será?
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

HORA DE SOLUÇÕES: ‘REAGE, RIO!’ DISCUTE AÇÕES E DESAFIOS
A sétima edição do “Reage, Rio!”, evento promovido pelos jornais O Globo e Extra, acontece nesta quinta-feira (30), a partir das 10h30, num 
formato especial: por videoconferência, transmitida ao vivo nos sites e fanpages das marcas, respeitando o distanciamento social imposto pela 
pandemia do coronavírus.  
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA LIBERA REABERTURA DAS LOJAS DE TECIDOS E ARMARINHOS
A Prefeitura do Rio autorizou a reabertura das lojas de comércio de tecidos e armarinhos de artigos de aviamento (zíperes, botões, rendas, �os, 
linhas, tesouras, elásticos etc). Os estabelecimentos poderão funcionar das 10h às 17h para a venda de material necessário para a confecção de 
máscaras de proteção contra a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

FEIRAS LIVRES RETOMAM ATIVIDADES COM MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19
No primeiro dia de funcionamento das feiras livres depois da autorização da Prefeitura para a retomada das atividades, a reportagem da 
BandNews FM percorreu alguns locais e constatou que feirantes e clientes estão adotando as medidas de prevenção à Covid-19. 
(Fonte: Rádio BandNews). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS PREPARAM REABERTURA COM TERMÔMETROS E DRIVE THRU, MAS SEM CINEMA
Com a retomada gradual do comércio no país, os shopping centers preparam um plano de reabertura com medidas de segurança, como medição 
de temperatura dos consumidores e horários reduzidos. Certos serviços, como cinemas e atividades para crianças, devem se manter fechados – 
e festas de reabertura são desencorajadas pela associação do setor. Enquanto isso, buscam maneiras para digitalizar parte de suas vendas, como 
entregas por drive thru. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CONFIANÇA DO COMÉRCIO TEM SEGUNDA MAIOR QUEDA HISTÓRICA EM ABRIL, DIZ CNC
A con�ança do empresário do comércio, calculada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), atingiu 120,7 
pontos em abril, queda de 5,3% na passagem mensal, a segunda consecutiva. O recuo de 7,8 pontos no Índice de Con�ança do Empresário do 
Comércio (Icec) em relação a março é também o segundo maior em nível da série histórica do indicador. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!
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