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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

CAIXA ABRE DUAS HORAS MAIS CEDO A PARTIR DESTA SEGUNDA
A partir desta segunda-feira (4), a Caixa vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências do país. Com a mudança - pensada para 
agilizar o atendimento e evitar grandes �las e aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600 - as unidades passarão a 
funcionar das 8h às 14h. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando nesse horário. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

STF MANTÉM DECRETO QUE BLOQUEIA VENDA DE HOSPEDAGENS EM PARATY 
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido da Prefeitura de Paraty (RJ) e manteve em vigor decreto 
municipal que bloqueia a venda de hospedagens em plataformas online, como Booking e Airbnb. As empresas entraram com reclamação na 
Corte questionando a constitucionalidade da medida. 
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA: ‘ESSA SEMANA PARA NÓS TALVEZ SEJA A MAIS DECISIVA, A MAIS DIFÍCIL’
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse, no último domingo (3), que a semana que começa será a pior desde o início da pandemia no município. 
Segundo ele, a falta de equipamentos – como respiradores e tomógrafos que ainda não chegaram ou não foram instalados – impede que o 
crescente número de pacientes seja devidamente atendido, com hospitais já sem leitos. 
(Fonte: G1). CONFIRA AQUI!

PREFEITOS E GOVERNADORES PRESSIONAM DEPUTADOS POR FATIA MAIOR DO PACOTE DE SOCORRO A ESTADOS E MUNICÍPIOS
As mudanças nas regras de divisão do pacote de socorro aos estados e municípios, aprovado na noite do último sábado no Senado, gerou 
insatisfação de prefeitos e governadores, que agora lutam para reverter as perdas e regras da distribuição na Câmara. Entidades que representam 
prefeitos e alguns estados, como o Rio de Janeiro, iniciaram nos bastidores as negociações para mudança do projeto na Câmara. A previsão é que 
o texto seja apreciado pelos deputados nesta segunda, em sessão remota. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS PÚBLICOS PARA TRATAMENTO DE CORONAVÍRUS ESTÁ EM 92% NO RIO
A taxa de ocupação de leitos públicos reservados para o tratamento da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, está em 92% na cidade do Rio 
de Janeiro. Segundo a secretaria municipal de saúde, fazem parte da conta as vagas nos sistemas municipal, estadual e federal, e já incluem os 
119 novos leitos inaugurados na última sexta-feira (1), quando o hospital de campanha no Riocentro começou a funcionar. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DÉCADA PERDIDA: PANDEMIA FAZ BRASIL TER PIOR DESEMPENHO EM 120 ANOS, COM AMEAÇA AO FUTURO DOS JOVENS
Décadas “perdidas” desperdiçam gerações, e os jovens brasileiros se veem espremidos entre a mais perdida delas e um futuro incógnito. É na 
década que termina este ano que o país estagnou e sofreu o maior recuo de renda de sua História. A retomada lenta após recessão profunda foi 
atropelada pela pandemia, selando um desastre econômico maior que o dos anos 1980 e que deixou um quarto dos jovens sem trabalho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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SHOPPING ADOTA DRIVE THRU CONTRA CRISE
Parado há mais de um mês, o comércio varejista de São Paulo de produtos não essenciais tenta dar a volta por cima para atenuar a perda de 
faturamento de mais de 60% desde a suspensão das atividades pela pandemia. Além da venda online, as lojas começam a colocar em prática 
outras formas de vender sem aglomeração: da retirada do produto no estacionamento da loja sem sair do carro até a venda de porta em porta. 
(Fonte: UOL). CONFIRA AQUI!

‘CAIU UM METEORO EM CIMA DOS SHOPPING CENTERS’, DIZ PRESIDENTE DA ALIANSCE SONAE
O presidente da Aliansce Sonae, Rafael Sales, a�rma que o setor de shopping centers foi um dos mais prejudicados pela crise gerada pela 
pandemia do novo coronavírus no país. Segundo ele, que administra uma companhia que tem 39 centros comerciais, caiu um "meteoro" sobre 
os shoppings. 
(Fonte: Estadão). CONFIRA AQUI!

EM 10 DIAS, 19 ESTADOS DEVEM REABRIR LOJAS
O mapa da reabertura do comércio mostra o retorno de lojas principalmente no Sul e Centro-Oeste - regiões de menor peso na geração de receita 
do setor. Haverá uma aceleração nos próximos 10 dias. O Valor cruzou decretos estaduais que autorizam a abertura com dados de associações, e, 
até a metade de maio, o país terá 19 estados com lojas reabertas em ruas ou shoppings, o dobro do atual. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

SERVIÇOS DE ENTREGA LEVAM O CLIMA DE BOTEQUIM PARA CASA EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS
“Saudade de sentar no bar e ser mal atendido’’. A frase é uma das anedotas recorrentes nas redes sociais para de�nir a solidão do con�namento 
em plena pandemia da COVID-19. Se é possível sentir falta das coisas ruins, imagina das boas, como o bate-papo com os amigos, a cerveja ou o 
chope estupidamente gelado e aquele tiragosto sublime? Para resolver esse problema, muitos estabelecimentos estão aderindo ao delivery, 
adotando a lógica de que se o cliente não vai ao bar, o bar vai até ele. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LOJISTAS DE SHOPPINGS REABREM PORTAS MAS AMARGAM QUEDA DE 80% NAS VENDAS
Os shoppings reabrem, as luzes se acendem, lojas levantam as portas e… nada. Os consumidores simplesmente não têm aparecido, em boa 
parte dos centros comerciais que voltaram a funcionar depois que a pandemia de COVID-19 se espalhou pelo País. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

COM DESEMPREGO, NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES SOBE 12,6% NO PRIMEIRO TRIMESTRE
Com o desemprego elevado no Brasil — considerando dados antes do impacto da crise do novo coronavírus (COVID-19) — o número de 
microempreendedores seguiu crescendo no primeiro trimestre. O número de MEIs (Microempreendedores Individuais) subiu 12,6% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da empresa de inteligência analítica Boa Vista, que serão divulgados nesta 
segunda-feira (04). 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!
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