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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

CERCA DE 93% DOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL USARAM OS RECURSOS
Cerca de 93% dos mais de 50 milhões de pessoas que tiveram o auxílio emergencial de 600 reais (1.200 reais para mães solteiras) autorizados 
pela Dataprev já movimentaram os valores creditados. Segundo o vice-presidente de Varejo da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique Angelo, 
a movimentação das agências da Caixa que abriram ontem (9) foi “tranquila e com pouquíssimas �las em todo o país”. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

‘MINORIA BARULHENTA?’ TRABALHADORES RELATAM DIFICULDADES À ESPERA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
A declaração do presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, de que as pessoas à espera do auxílio-emergencial são uma "minoria 
barulhenta", não foi bem recebida pelos trabalhadores. A frase foi dita durante sua live semanal transmitida pelas redes sociais. Segundo a Caixa 
Econômica Federal, há 17 milhões de pedidos do benefício de R$ 600 represados. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

CÂMARA APROVA MP QUE PERMITE VENDA EM BLOCOS DE IMÓVEIS DA UNIÃO
Os deputados concluíram nesta sexta-feira a votação da Medida Provisória (MP) 915/19, que permite que a União venda seus terrenos e imóveis 
em bloco. A medida, publicada em dezembro do ano passado, visa facilitar a venda dos imóveis que a União não tem interesse em utilizar. 
Segundo o governo, o objetivo é arrecadar até R$ 36 bilhões até 2022. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

SÃO GONÇALO ANUNCIA LOCKDOWN COM PENALIZAÇÃO A QUEM ESTIVER À TOA NA RUA
A Prefeitura de São Gonçalo anunciou na última sexta-feira que vai aderir ao lockdown para combater o novo coronavírus. A ampliação das 
medidas de isolamento no município começa nesta segunda-feira e vai até o dia 15, podendo ser prorrogada, caso não haja uma diminuição do 
número de casos con�rmados na região. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

CONGRESSO NACIONAL DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS POR MORTES DA COVID-19, PERTO DE 10 MIL
Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decretaram neste sábado luto o�cial 
de três dias no Congresso Nacional pelas cerca de dez mil mortes provocadas pela Covid-19 no país. A Bandeira Nacional �cará hasteada a 
meio-mastro em frente ao Congresso Nacional. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

ESTADO DO RIO PRORROGARÁ QUARENTENA E RECOMENDA ‘LOCKDOWN’ A MUNICÍPIOS
Em decreto que será publicado no Diário O�cial do Estado de segunda-feira, 11, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), vai 
prorrogar até 31 de maio as medidas de isolamento contra a propagação do novo coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, as regras 
que começaram a valer em março valeriam até o próprio dia 11. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

BC PEDE PRODUÇÃO EXTRA DE DINHEIRO PARA PAGAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL
O Banco Central solicitou à Casa da Moeda que aumente a produção de dinheiro físico com receio de que falte cédulas para pagar o auxílio 
emergencial de 600 reais aos cerca de 60 milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade devido à crise do novo coronavírus. 
(Fonte: Veja). CONFIRA AQUI!
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TRIBUNAL FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL SUSPENDE REDUÇÃO DE 50% EM CONTRIBUIÇÃO PARA O SISTEMA S
O Tribunal Regional Federal do Distrito Federal concedeu liminar suspendendo a redução em 50% da contribuição feita por empresas ao Sistema 
S, conforme determinado pelo governo por meio da Medida Provisória 932/2020. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

LOJISTAS SE DIZEM FRUSTRADOS PELA EXTENSÃO DA QUARENTENA
A decisão do governo do Estado de São Paulo de adiar o início da �exibilização do distanciamento social para o dia 31 de maio provocou 
frustração entre os lojistas de shoppings e do comércio de rua, que esperavam a retomada a partir de segunda-feira. Os líderes desses dois 
segmentos disseram que o varejo vai respeitar as medidas, mas esperavam mais equilíbrio entre a saúde e a economia na decisão de retomada 
das atividades. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

GOVERNO DO RIO LANÇA CAMPANHA PARA VENDA DE FLORES E CRÉDITO EMERGENCIAL
O mês de maio, também chamado de o mês das noivas e das mães, é a época de maior venda para os produtores de �ores. No entanto, diante do 
cenário da crise da pandemia do coronavírus e, para reduzir as perdas durante este período, a Secretaria de Estado de Agricultura lançou, nesta 
semana, uma campanha para incentivar a compra de �ores. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

ESTOQUE DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA SE APROXIMA DE NÍVEL RECORDE
O isolamento social imposto pela pandemia, com fechamento de boa parte das lojas físicas e o e-commerce ainda pequeno, derrubou as vendas 
no varejo e fez o estoque encalhado no comércio e na indústria dar um salto.
 (Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

INDICADORES DE ABRIL MOSTRAM ECONOMIA PARADA POR CAUSA DOS EFEITOS DA COVID-19
Os indicadores do mês de março já apontavam o tamanho do tombo que a economia brasileira levaria por conta da crise provocada pela 
Covid-19. Mas os números de abril, o primeiro mês completo de paralisação de boa parte das atividades do País, que começam a sair, dão uma 
dimensão mais clara do problema. E a fotogra�a que começa a ser revelada aponta para uma catástrofe econômica. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

APESAR DA ALTA DE CASOS E MORTES, COPACABANA E CAMPO GRANDE PARECEM IGNORAR A REALIDADE
O funk brotava alto de uma caixa de som na Rua Viúva Dantas, em Campo Grande, na tarde da última segunda-feira. A cerca de 60 quilômetros 
dali, pontos de Copacabana também pareciam congelados em algum lugar do passado, na tarde de terça. Diante de um grande supermercado 
na Rua Siqueira Campos, pessoas — boa parte idosas — faziam �la na porta do estabelecimento sem respeitar as recomendações de 
distanciamento. As cenas mostram como a ligação entre esses dois tradicionalíssimos bairros cariocas vai muito além do Túnel Rebouças e da 
Avenida Brasil: ambos estão no topo do ranking de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Rio. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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