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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

JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DETERMINA QUE CAIXA PAGUE BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE R$600 EM ATÉ CINCO DIAS
A Justiça do Rio determinou, por meio de uma liminar, que a Caixa Econômica Federal adote medidas para reduzir as �las e as aglomerações nas 
agências bancárias, por conta do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais. O objetivo é que o banco reorganize 
o sistema de pagamento. De acordo com a decisão da 3ª Vara da Justiça Federal, a instituição deverá pagar o benefício em até cinco dias. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

LINHA DE CRÉDITO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS TEM SÓ 1% LIBERADO A EMPRESAS
Anunciada pelo governo para evitar demissões em massa durante a pandemia, a linha de crédito de R$ 40 bilhões para bancar salários não está 
disponível para milhares de pequenas e médias empresas no País.
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

INOVAÇÃO NO DIA SEGUINTE À COVID-19
Em seu ensaio sobre o custo social de 1960, o economista britânico Ronald Coase (1910-2013) desenvolveu um teorema cujo enunciado 
prescreve que se há direitos de propriedade bem de�nidos, permitindo trocas, e não existem custos de transação, a solução de uma barganha 
para as partes envolvidas é equilibrada independente da alocação inicial de recursos. 
(Fonte: Valor Econômico). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

QUARENTENA PRORROGADA: WITZEL ESTENDE MEDIDAS DE PREVENÇÃO ATÉ 31 DE MAIO NO ESTADO DO RIO
O governador Wilson Witzel (PSC) prorrogou por mais 20 dias as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus em 
todo o Rio de Janeiro. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: PRESSIONADO, WITZEL TEM 48H PARA DECIDIR SOBRE LOCKDOWN
Pressionado pela Fiocruz, pelo conselho de experts que o auxilia em sua tomada de decisões sobre o combate à propagação da Covid-19, e 
também pelo Ministério Público – que na quarta-feira (6) estabeleceu um prazo de 24 horas para que apresentasse um plano de bloqueio total 
para o estado - o governador Wilson Witzel enviou um ofício ao MP na noite desta quinta-feira (7), no qual a�rma que a proposta de lockdown 
já está sendo elaborada.  
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

LOCKDOWN AVANÇA NO RIO: REALENGO E SANTA CRUZ DEVEM SER OS PRÓXIMOS BAIRROS
Na última quinta-feira os bloqueios começaram no Calçadão de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Nesta sexta, foi a vez do de Bangu, que teve 
comércio não essencial fechado e acessos �scalizados por guardas municipais. Em seguida, as medidas deverão ser estendidas a Realengo, Santa 
Cruz e até bairros da Zona Sul, informou na última quinta-feira o prefeito Marcelo Crivella. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

www.fecomercio-rj.org.br

/SistemaFecomercioRJ
@fecomercio.rj

COMÉRCIO INVESTE ATÉ EM DRIVE-THRU PARA AUMENTAR VENDAS PARA O DIA DAS MÃES
Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a comemoração de Dia das Mães será com celebração à 
distância. Para quem vai presentear as mães, as compras online com entregas em domicílio se tornaram uma opção na segunda data mais 
importante do comércio. Mas, além disso, o comércio, entre eles os shoppings, também investiu na modalidade de drive-thru. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

VENDAS ON-LINE DEVEM CRESCER 18% NO DIA DAS MÃES
Em meio ao distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus, o número de compras on-line deve mostrar crescimento de 
9% entre 20 de abril e 8 de maio e o faturamento deve aumentar 18% em relação ao período similar que antecedeu o Dia das Mães do ano 
passado. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

IFOOD LANÇA CURSO GRATUITO PARA AJUDAR RESTAURANTES A PASSAR PELA CRISE
O aplicativo de delivery iFood lançou um curso gratuito para que restaurantes possam melhor se preparar para os desa�os impostos pela 
pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

REDE DE LOJAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEMITE 150 FUNCIONÁRIOS E NÃO PAGA RESCISÕES 
A rede de lojas de materiais de construção Amoedo demitiu, no dia 24 de abril, cerca de 150 funcionários e não pagou as rescisões no prazo de 
dez dias estabelecido pela legislação trabalhista. Segundo relatos de ex-funcionários, a empresa alegou não ter dinheiro para pagar as 
indenizações e ofereceu um advogado, que seria custeado pelos empregados, para negociar o pagamento. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CAMPANHA OFERECE BRINDES E ‘CASHBACK’ PARA AJUDAR LOJISTAS DE SHOPPINGS
O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o varejo, perdendo apenas para as festas de �m de ano, mas a pandemia do novo 
coronavírus está atrapalhando as vendas neste ano. Com os shoppings fechados, a BrMalls, em parceria com o Ame Digital e a NetPDV, lançaram 
a campanha “Ciclo do Bem”, para apoiar os lojistas a minimizarem suas perdas. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

DIA DAS MÃES: SHOPPINGS CRIAM DRIVE-THRU PARA REDUZIR QUEDA NAS VENDAS
Compra online e retirada por drive-thru. Essa é a medida adotada pelos shoppings para reduzir as perdas causadas pela crise do novo coronavírus 
no Dia das Mães, segunda maior data para o varejo brasileiro. Segundo a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) cerca de 93% 
dos varejistas registraram queda maior de 50% no faturamento em abril deste ano.  
(Fonte: Época Negócios). CONFIRA AQUI!
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