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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

EQUIPE ECONÔMICA AVALIA PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA
O aumento da pobreza no País com a covid-19 e a necessidade de garantir uma porta de saída para quem recebe o auxílio emergencial de R$ 600 
durante a pandemia colocaram a pauta social no centro da agenda político-econômica do País. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

GOVERNO FECHA ACORDO COM CAIXA E DATAPREV PARA QUE AUXÍLIO EMERGENCIAL SEJA ANALISADO EM ATÉ 20 DIAS
O governo fechou um acordo para que a análise do auxílio emergencial de R$ 600 seja feita em até 20 dias corridos. A negociação envolve a Caixa 
Econômica Federal, o Ministério da Cidadania, a Dataprev e a Defensoria Pública da União (DPU), que entrou com uma ação contra o governo, 
após inúmeras reclamações de demora no sistema de cadastro do programa. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

EMPRESÁRIOS RECLAMAM DAS CONDIÇÕES PARA PEGAR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA
Empresas fechadas, caixas vazios e di�culdade para tomar crédito em banco. O Pequenas Empresas & Grandes Negócios foi ver o que está 
emperrando a liberação de �nanciamento para as MEIs, as micro e pequenas empresas. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MP 936 COMPLETA DOIS MESES COM MAIS DE 8 MILHÕES DE TRABALHADORES COM CONTRATOS SUSPENSOS E JORNADAS REDUZIDAS
Aprovada na Câmara dos Deputados na última quinta-feira (dia 28), a Medida Provisória (MP) 936 completa dois meses nesta segunda-feira (dia 
1º), com o propósito de conter o aumento desenfreado do desemprego em meio à pandemia do novo coronavírus. Desde 1º de abril — data da 
edição da MP pelo governo federal —, a estimativa é que 8,1 milhões de trabalhadores, vinculados a mais de 1,2 milhão de empresas, tenham 
tido seus contratos de trabalho suspensos ou as jornadas e os salários reduzidos. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

STF NEGA RECURSO DE DUQUE DE CAXIAS PARA REABERTURA DO COMÉRCIO
O Supremo Tribunal Federal negou o recurso da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que pedia a retomada das atividades 
econômicas na cidade. A decisão é da ministra Rosa Weber. O decreto do município permitia o funcionamento de lojas com algumas restrições 
como a redução da ocupação dos estabelecimentos para 30% da capacidade original, a proibição de aglomerações, além de oferta de álcool em 
gel e obrigatoriedade do uso de máscaras. 
(Fonte: BandNews FM). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

RIO PRORROGA MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO ESTADO, PELO MENOS, ATÉ O FIM DA SEMANA
O governador Wilson Witzel anunciou na noite deste domingo que será publicado um decreto nesta segunda-feira prorrogando as medidas de 
isolamento social no estado do Rio de Janeiro. Segundo uma nota o�cial, as determinações continuam valendo durante esta semana e as forças 
de segurança pública do estado seguem auxiliando as ações das prefeituras. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

RIO ACUMULA 53 MIL CASOS E REGISTRA NOVAS 67 MORTES POR CORONAVÍRUS EM 24H
Segundo os dados divulgados pela Secretaria estadual de Saúde neste domingo (31), o Rio já acumula 53.388 casos con�rmados e 5.344 mortes 
pela Covid-19. Em 24 horas, foram con�rmadas 67 mortes e 968 novos casos da doença. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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PLANOS PARA O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES DEVERÃO SER DIVULGADOS NO RIO, MAS COMERCIANTES RECLAMAM DA FALTA 
DE DIRETRIZES PARA A PREVENÇÃO
Em meio à expectativa da divulgação, nesta segunda-feira, do decreto do governador Wilson Witzel prevendo a reabertura do comércio, 
possivelmente a partir da próxima segunda-feira (8), comerciantes veem com cautela a transição para o chamado “’novo normal’’. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DESEMPREGO PÓS-PANDEMIA DEVE LEVAR MAIS BRASILEIROS A ABRIR PRÓPRIO NEGÓCIO
Abrir o próprio negócio está entre os principais sonhos do brasileiro. Segundo o último relatório anual do Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), divulgado em 2020 com dados de 2019 e realizado no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), 
empreender ocupa o quarto lugar na lista de desejos, atrás apenas de comprar um carro, viajar pelo Brasil e ter a casa própria. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

ELES INVESTIRAM PARA ABRIR SUAS EMPRESAS. EM SEGUIDA, A PANDEMIA CHEGOU
39. 90. 102. 144. Não se trata de um código secreto ou algoritmo. Os números indicam a quantidade de dias que quatro negócios se mantiveram 
abertos após sua inauguração e antes do isolamento social, decretado no Estado de São Paulo para desacelerar o avanço do novo coronavírus. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

ABERTO HÁ 27 ANOS, RESTAURANTE FELLINI ANUNCIA QUE ENCERRARÁ ATIVIDADES NO FIM DE JUNHO
Localizado há 27 anos no número 104 Rua General Urquiza, esquina com a Professor Artur Ramos, o restaurante Fellini anunciou, no último 
sábado, por meio de suas redes sociais, que fechará suas portas no dia 30 de junho. No comunicado, a direção informa que deseja que seja apenas 
um até breve. A notícia gerou comoção na internet. No Facebook foram quase 500 interações e mais de 200 comentários e compartilhamentos. 
Já no Instagram foram mais de 200 mensagens enviadas pelos seguidores. O motivo do fechamento, no entanto, não foi divulgado. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TÁBUA DE SALVAÇÃO DO VAREJO, E-COMMERCE REGISTRA PRIMEIRA RETRAÇÃO
Com o isolamento social, shoppings e lojas fechadas, o segmento de e-commerce vinha sendo o principal responsável por amenizar o impacto 
do coronavírus no varejo. Os últimos balanços das grandes varejistas deixaram essa situação ainda mais clara: os players que possuem maior 
dependência de lojas físicas, foram também os que registraram os maiores prejuízos. 
(Fonte: Ei, Investidor). CONFIRA AQUI!
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