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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

EXCLUÍDOS DO AUXÍLIO DE R$600, TRABALHADORES ACABAM À DERIVA, SEM OCUPAÇÃO E RENDA
A desempregada Larissa Hellena Boiago Fernandes, de 20 anos, faz parte de um grupo de brasileiros que viu a renda familiar despencar, mas não 
preenche os requisitos do governo federal para receber auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus. Ela estava em seu primeiro 
emprego formal e trabalhava há quatro meses numa loja de roupas femininas, mas foi dispensada após o início das medidas de isolamento 
social. Por ter tido a carteira assinada até março, ela não se enquadra nas condições de trabalhadores informais para receber os R$ 600. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

DO OUTRO LADO DA FILA: BANCÁRIOS SOFREM EXAUSTÃO, TEMEM SE CONTAMINAR E RECEBEM ATÉ AMEAÇAS
O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 pelo governo federal há dias tem feito milhares de pessoas dormirem em �las diante de agências 
da Caixa Econômica para conseguir sacar o benefício. Mas quem está do outro lado da porta-giratória também tem seus limites testados todos 
os dias. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

JURO BAIXO, PERO NO MUCHO: INADIMPLÊNCIA PODE TRAVAR EMPRÉSTIMOS MAIS BARATOS
A queda da taxa básica de juros a 3%, mínima histórica, poderia, em condições normais de mercado, baratear o custo de captação de 
empréstimos para quem sonha em adquirir a casa própria ou comprar um carro zero, por exemplo. A pandemia do novo coronavírus, no entanto, 
subverteu essa lógica. 
(Fonte: CNN Brasil). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

MPRJ RECOMENDA QUE WITZEL ADOTE PLANO DE GESTÃO DE ÓBITOS POR CAUSA DO CORONAVÍRUS
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu, neste sábado, Recomendação ao Estado do Rio de Janeiro, em nome do 
governador Wilson Witzel, para que seja adotado um Plano de Gestão de Óbitos na esfera estadual, em razão do aumento expressivo do número 
de mortes. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

ENTENDA COMO SERÁ O ‘LOCKDOWN’ EM NITERÓI QUE COMEÇA SEGUNDA E VAI ATÉ DIA 15
Entre os dias 11 e 15 de maio, a Prefeitura vai ampliar as medidas de restrição da circulação nos acessos de Niterói com municípios vizinhos, além 
de intensi�car a �scalização nas áreas e vias públicas e nos estabelecimentos da cidade. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

CORONAVÍRUS: PODERES E ÓRGÃOS DO RIO CORTAM DESPESAS E DEVOLVEM VERBAS AO ESTADO
O impacto da pandemia do coronavírus nas �nanças estaduais acendeu o alerta dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e órgãos 
independentes, como o Ministério Público (MPRJ), Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Além do contingenciamento de 
gastos, alguns estão devolvendo ao Tesouro estadual recursos economizados de seus orçamentos próprios, para ajudar no combate à Covid-19. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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EM ALGUNS BAIRROS DO RIO, APENAS CARROS DE MORADORES PODERÃO CIRCULAR NAS RUAS
Em ruas de Santa Cruz (Zona Oeste), Madureira (Zona Norte), Freguesia (Zona Oeste), Taquara (Zona Oeste), Tijuca (Zona Norte), Grajaú (Zona 
Norte), Pavuna (Zona Norte) e Cascadura (Zona Norte) apenas carros de moradores poderão circular. A medida restritiva de combate ao 
coronavírus faz parte de um pacote que será anunciado pelo prefeito Marcelo Crivella, às 11h, informou o "Bom Dia Rio", da TV Globo. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

BOLSONARO DIZ QUE VAI INCLUIR NOVAS CATEGORIAS EM SERVIÇOS ESSENCIAIS
O presidente Jair Bolsonaro a�rmou neste domingo que vai incluir novas categorias nos serviços essenciais que podem continuar funcionando 
em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele também voltou a criticar estados e municípios por medidas ligadas ao isolamento social. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COM CLIENTES EM CASA, RESTAURANTES APOSTAM EM QUENTINHAS PARA APROVEITAR DEMANDA E MANTER OS NEGÓCIOS
Nos restaurantes, há quem consiga transformar um limão em limonada, mousse e até fazer sobrar para uma caipirinha. Em tempos de pandemia 
de coronavírus, a receita precisa render ainda mais. Com as portas de bares e restaurantes fechados, a saída tem sido o delivery e o takeaway ou, 
em bom português, entrega e quentinha para viagem. Assim como cresceu a corrida ao supermercado, muita gente está consumindo mais 
comida pronta em meio à quarentena, mas em casa. Um público que ajuda empresas do ramo a sobreviver.
 (Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MERCADO À DISTÂNCIA: CONSUMIDORES SE QUEIXAM DE PROBLEMAS COMO LONGA ESPERA E ENTREGAS INCOMPLETAS
Demora na entrega, produtos que não chegam mas constam da fatura, itens trocados por similares sem autorização e mercadorias enviadas a 
mais são algumas das reclamações de quem transformou em rotina fazer compras de mercado à distância. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

FUNDOS APOIAM EMPREENDEDORES NAS PERIFERIAS COM DIFICULDADE DE ACESSO AO CRÉDITO
Diante do cenário formado pela pandemia de coronavírus, organizações de fomento ao afroempreendedorismo e desenvolvimento de negócios 
nas periferias estão criando fundos emergenciais para conter os efeitos da crise na vida dos empreendedores que atuam nesse segmento. 
(Fonte: Infomoney). CONFIRA AQUI!

LAZER, HOTÉIS E ESCRITÓRIOS SÃO OS SETORES MAIS AFETADOS POR PANDEMIA
Dependentes de aglomerações, as atividades ligadas ao lazer são as mais afetadas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. A 
constatação é de um levantamento feito pela startup de logística Cobli, que analisou a movimentação de veículos de pequenas e de médias 
empresas de todo o país. 
(Fonte: Revista PEGN). CONFIRA AQUI!

CONTRA A FOME, CRISTO REDENTOR GANHA PROJEÇÃO DE CAMPANHA NO ÚLTIMO DOMINGO
Um jogo de luzes leva projeções ao Cristo Redentor, símbolo da Cidade Maravilhosa, na noite de domingo de Dia das Mães. Mas o assunto é outro, 
também pertinente. A ação chama a atenção sobre a falta de alimentação e sobre o desperdício, e faz parte da iniciativa do Sistema Fecomércio 
RJ, por meio do Sesc RJ e do Mesa Brasil. A iniciativa busca promover a campanha no combate à fome e ao desperdício de alimento.
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LOJAS FAZEM ‘FORÇA-TAREFA’ PARA TENTAR SALVAR DIA DAS MÃES DURANTE CRISE DO CORONAVÍRUS
A data mais importante para o comércio varejista no primeiro semestre precisou mudar neste ano. Não importa o segmento, sejam lojas de 
roupas, de itens de decoração, cosméticos e até �oriculturas, o comércio passou as últimas semanas num esforço de criatividade para vender no 
Dia das Mães durante a pandemia do coronavírus, que mantém o comércio fechado na maior parte do país. 
(Fonte: Folha de S. Paulo). CONFIRA AQUI!
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