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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

BANCO DO BRASIL ZERA TARIFA DE EMPRESAS QUE PAGAM CONTA COM CARTÃO DE CRÉDITO
As empresas que têm conta no Banco do Brasil estão isentas, até o �m de julho, de tarifas no pagamento com cartão de crédito. Segundo a 
instituição �nanceira, a medida tem o potencial de bene�ciar cerca de 195 mil empresas que fazem mensalmente um grande volume de 
pagamento de contas por meio do cartão de crédito, ao facilitar a gestão do �uxo de caixa em meio à crise provocada pela pandemia de Covid-19.
 (Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

COMEÇA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL PARA EMPREGADOS COM REDUÇÃO DE SALÁRIO
A partir desta segunda-feira (4), começam os pagamentos do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm), o auxílio 
destinado a trabalhadores com carteira assinada que tiveram a jornada de trabalho e o salário reduzidos ou tiveram o contrato suspenso 
temporariamente por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. Segundo o Ministério da Economia, os pagamentos serão processados 
pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.
 (Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

TRABALHADORES ENFRENTAM FILAS DE 15 HORAS NA CAIXA PARA RECEBER AUXÍLIO EMERGENCIAL
Milhares de trabalhadores enfrentaram �las de até 15 horas em agências da Caixa, no Rio de Janeiro, para conseguir receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 nesta segunda-feira (4). Para alguns, a longa espera foi em vão. Algumas unidades do banco, no entanto, não abriram 
devido à contaminação de funcionários com o coronavírus e à necessidade de desinfecção dos locais de atendimento. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA ‘ORÇAMENTO DE GUERRA’ EM PRIMEIRO TURNO
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (4), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o “Orçamento 
de Guerra”, que facilita os gastos do governo no combate ao novo coronavírus. Foram 481 votos a favor e quatro contra. Os deputados ainda 
precisam votar os destaques da proposta.
 (Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

EMPRESAS DE TRANSPORTE TERÃO QUE HIGIENIZAR VEÍCULOS DIARIAMENTE DURANTE PANDEMIA
As concessionárias de transportes públicos — como ônibus, BRT, metrô, trens, VLT e barcas — terão que realizar, diariamente, a desinfecção e 
a limpeza de seus veículos para contenção da pandemia do novo coronavírus no Estado. A Lei 8.801/2020 foi sancionada pelo governador Wilson 
Witzel e publicada no Diário O�cial desta segunda-feira (4).
 (Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

WITZEL ESTUDA PROPOSTA DE 'LOCKDOWN' EM REGIÕES CONSIDERADAS CRÍTICAS DO RIO
O governador Wilson Witzel já discute internamente no estado a proposta de decretar lockdown – ou isolamento completo – em regiões 
consideradas críticas em relação à propagação do novo coronavírus. A recomendação foi feita pelo comitê cientí�co que assessora o Rio de 
Janeiro sobre a Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESCOLAS PODEM MEDIR TEMPERATURA E EXIGIR MÁSCARAS PARA TODOS OS ALUNOS
Um plano elaborado pela Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) prevê que as instituições de ensino privadas podem começar a 
medir a temperatura dos estudantes, exigir o uso de máscaras e pedir que os alunos tenham sapatos extras para trocar durante o dia. As medidas 
sanitárias e de distanciamento de combate à Covid-19 foram formuladas diante da possibilidade do retorno das aulas nos estados e municípios.
 (Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA INTERDITA JOCKEY CLUB BRASILEIRO POR PROMOVER ATIVIDADES DURANTE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
A Prefeitura do Rio interditou, nesta segunda-feira (4), o Jockey Club Brasileiro, localizado na Lagoa, Zona Sul do Rio. O local manteve suas 
atividades durante a pandemia do coronavírus, mesmo não se enquadrando em serviços essenciais. Fiscais da Subsecretaria de Licenciamento, 
Fiscalização e Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda, emitiram um edital pedindo a interdição coercitiva do espaço. 
(Fonte: Diário do Rio). CONFIRA AQUI!

SP ESTUDA FIM GRADUAL DA QUARENTENA: QUAIS OS RISCOS DA MEDIDA?
A pandemia do novo coronavírus foi uma surpresa e instalou uma crise econômica no Brasil. A quarentena, forma mais e�caz encontrada para 
diminuir o ritmo de contágio, também paralisou grande parte das atividades econômicas. No estado de São Paulo, todos os 645 municípios estão 
em isolamento social desde o dia 24 de março de 2020. João Doria, governador do estado, anunciou que a partir do dia 11 de maio, um plano 
gradual de retomada das atividades começará. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!
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SHOPPINGS REABERTOS VENDEM APENAS 50% DO PATAMAR PRÉ-COVID, DIZ BR MALLS
A BR Malls, empresa de shopping centers com participação em 29 empreendimentos, informou nesta segunda-feira (4), em teleconferência com 
analistas, que as vendas (em volume) dos dois shoppings reabertos da empresa estão em 50% do patamar antes do início do fechamento dos 
empreendimentos. O dado trata de uma prévia parcial de desempenho, destacou o comando. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CASOS DA COVID-19 DOBRAM EM SC APÓS REABERTURA DE SHOPPINGS E IGREJAS
Há duas semanas, em 21 de abril, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), tomou a decisão de autorizar a retomada das 
atividades dos últimos serviços que ainda estavam proibidos de funcionar por conta da pandemia do novo coronavírus: os shoppings, as igrejas 
e as academias. Segundo dados analisados pela EXAME, nesses dez dias desde a reabertura dos shoppings, os casos con�rmados da doença no 
estado dobraram, passando de 1.170 pessoas con�rmadas em 24 de abril para 2.519, no último balanço desta segunda (4). Foi um aumento de 
1.349 casos con�rmados nesse período. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

COM CORONAVÍRUS, INDÚSTRIA TEM O MAIOR NÍVEL DE OCIOSIDADE EM QUASE 20 ANOS
Com a pandemia de coronavírus, a indústria atingiu o maior nível de ociosidade desde 2001, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). Em abril, as operações utilizaram pouco mais da metade (57,5%) da capacidade total. O levantamento 
consultou 1.006 empresas com abrangência nacional e traz dados da sondagem da indústria realizada mensalmente pela entidade. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

FLEXIBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM VOLTA REDONDA TEVE INÍCIO NESTA SEGUNDA (4)
Após acordo feito com o Ministério Público, Volta Redonda iniciou, nesta segunda-feira (4), a �exibilização das atividades econômicas de forma 
gradual e com medidas restritivas com o objetivo de manter o combate ao novo coronavírus. Portanto, para reabertura das atividades 
econômicas serão observadas algumas metas de avaliação da pandemia, que visam evitar o aumento do número de casos e a superlotação do 
sistema de saúde público da cidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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