
Rio de Janeiro, 7 de maio de 2020 – 45ª edição

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 VAI LIBERAR FGTS DE TRABALHADOR DEMITIDO POR MOTIVO DE 'FORÇA MAIOR'
A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que uma alteração nos procedimentos de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
permitirá a retirada do saldo em casos de demissão por motivo de "força maior". Até o último dia 29 de abril, os recursos do FGTS �cavam 
bloqueados e o banco – que é o gestor do fundo – só permitia o acesso aos recursos da conta vinculada dos trabalhadores demitidos com esta 
justi�cativa após decisão da Justiça do Trabalho que reconhecesse o motivo da dispensa. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

ITAÚ, BB E BRADESCO REDUZEM TAXAS DE JUROS PARA PF E PJ APÓS DECISÃO DO COPOM
Após o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) anunciar nesta quarta-feira (6) um novo patamar da Selic, em 3% ao ano, instituições �nanceiras 
começam a repassar o corte aos seus clientes. O Itaú anunciou a redução dos juros das suas linhas de crédito para pessoa física e pessoa jurídica. 
O repasse do corte será integral, ou seja, as linhas de crédito reduzirão os juros também em 75 pontos-base. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ESTADOS E MUNICÍPIOS PODEM RESTRINGIR LOCOMOÇÃO SEM AVAL FEDERAL, DIZ STF
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, que Estados e municípios não precisam de aval do governo federal para 
restringir transportes intermunicipais e interestaduais de passageiros durante a pandemia de coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

CRIVELLA DIZ QUE ANALISA PROPOSTA DE LOCKDOWN NA CIDADE DO RIO
O Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comentou que a Prefeitura analisa a recomendação da Fiocruz para realizar um lockdown na cidade. Prefeito 
con�rmou também o pedido de saída da secretária de saúde, Beatriz Busch. 
(Fonte: GloboPlay). CONFIRA AQUI!

WITZEL CRIA COMISSÃO DE ESPECIALISTAS COM ECONOMISTAS E MÉDICOS COMO ARMÍNIO FRAGA E PAULO NIEMEYER
Uma comissão de especialistas em ciência, medicina e economia foi criada pelo governo do Rio para debater e avaliar medidas referentes ao 
combate à pandemia. Batizado como Comissão Ciência RJ no Combate à Covid-19 (COMCIÊNCIARJCOVID), o grupo terá a participação de nomes 
como o economista Armínio Fraga, o neurocirurgião Paulo Niemeyer, o epidemiologista da UFRJ Roberto Medronho e o virologista da UFRJ 
Amilcar Tanure. Como objetivo, estão as avaliações de adesão ao isolamento social, planos para saída controlada da quarentena, acesso a testes 
diagnósticos, produção de vacinas e de impactos à economia.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FIOCRUZ RECOMENDA AÇÕES DE 'LOCKDOWN' NO RJ EM OFÍCIO ENVIADO AO MPRJ
A Fiocruz enviou um relatório nesta quarta-feira (6) ao Ministério Público do Rio (MPRJ) que recomenda a adoção ações de lockdown no estado 
do Rio de Janeiro para controle da Covid-19. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO FEDERAL DEVE DEFENDER LOCKDOWN PARA CIDADES COM MAIOR TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS
O ministro Nelson Teich (Saúde) admitiu, nesta quarta-feira (6), que o governo federal deve recomendar o chamado lockdown (con�namento 
radical) para cidades que estejam enfrentando uma transmissão mais grave do coronavírus. E a�rmou que o plano do ministério para o 
isolamento social trará diretrizes regionalizadas. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!

DEPUTADO APRESENTA PROJETO PARA QUE RIO ADOTE ISOLAMENTO OBRIGATÓRIO
O deputado Renan Ferreirinha (PSB) apresentou, na terça-feira (5), um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para que o Governo 
do Estado possa adotar o isolamento compulsório e integral, o chamado 'lockdown'. O parlamentar também enviou ofícios ao Ministério Público 
Estadual, à Defensoria Pública do Estado do Rio e à Defensoria Pública da União solicitando que levem o caso à Justiça, para que o Poder 
Judiciário determine o isolamento compulsório, nos moldes do que ocorreu em São Luís, no Maranhão. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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DIA DAS MÃES DIFERENTE PARA O COMÉRCIO
Comerciantes inovam para atrair clientes em busca de presentes para o Dia das Mães. 
(Fonte: GloboPlay). CONFIRA AQUI!

BNDES VAI EMPRESTAR R$ 4 BI A PEQUENOS VIA FINTECHS, APPS E MÁQUINAS DE CARTÃO
Com a pandemia di�cultando ainda mais o acesso a crédito nos bancos por micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), o BNDES decidiu 
recorrer aos canais digitais para que o dinheiro chegue à ponta. A instituição vai emprestar R$ 4 bilhões a esse público — inclusive 
microempreendedores individuais (MEIs) sem conta em banco — por meio de empresas de maquininhas de cartão, �ntechs e até os chamados 
marketplaces, como apps de delivery ou sites de comércio eletrônico que abrem sua plataforma a varejistas menores. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

43% DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO BRASIL COMPRARAM SOFTWARES PARA ‘HOME OFFICE’
Quase metade das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras com até 250 funcionários adotaram novas tecnologias para trabalhar em 
regime de “home o�ce” após as medidas de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

REABERTURA DO COMÉRCIO JÁ MELHORA VENDA DE APARELHOS E RECARGAS, DIZ TELEFÔNICA
A reabertura gradual do comércio em alguns Estados, em abril, já teve efeito positivo nas vendas de aparelhos nas lojas da Vivo, controlada pela 
Telefônica Brasil, e nas recargas feitas pelos clientes dos planos pré-pagos. Christian Gebara, presidente executivo da operadora, disse a 
jornalistas que a abertura de lojas já melhorou o número de recargas, considerando que em março houve impacto negativo. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

ZONA OESTE É ÁREA QUE REGISTRA MAIOR CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NA CIDADE
O Centro de Operações (COR), em parceria com a operadora TIM, informou que, nesta quarta-feira (6), dos cinco bairros com maior circulação de 
pessoas pela cidade, três deles estão na Zona Oeste. O primeiro, de acordo com os dados, é Jacarepaguá, que registrou 3.079 pessoas durante o 
dia. O segundo é Campo Grande, com 2.364 pessoas, seguido de Santa Cruz com 1.961. A quarta e o quinta posições �caram com a Zona Norte: 
São Cristóvão (1.954) e Ramos (1.935). 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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