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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

CONCESSÕES DE CRÉDITO SOMAM R$ 472,6 BI DESDE INÍCIO DA QUARENTENA, DIZ FEBRABAN
As concessões de crédito somaram R$ 472,6 bilhões no país entre 16 de março, quando começou a crise da pandemia de coronavírus, e o �m de 
abril. Os valores incluem novas operações, renovações e prorrogações de contratos, segundo a Febraban. Não foi informada a variação em relação 
ao mesmo período do ano passado.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL ESTÁ ATRASADO HÁ 14 DIAS
Em coletiva nesta segunda-feira (11), a Caixa aponta que a divulgação do calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial 
depende do governo, sem dar estimativas de quando ela irá ocorrer. Logo após a divulgação, o banco irá divulgar os detalhes operacionais sobre 
a operação.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS É OPÇÃO DURANTE CRISE; VEJA COMO FUNCIONA
Pedir dinheiro emprestado a um amigo ou um parente tem sido uma alternativa para pessoas físicas e microempresários nesta crise do novo 
coronavírus. Para quem não tem essa possibilidade de crédito, o mercado oferece uma opção similar: o empréstimo entre pessoas. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SENADO PAUTA PROJETO QUE LIMITA JURO DO CHEQUE ESPECIAL E DO CARTÃO EM 20% AO ANO
O Senado pautou para a sessão desta terça-feira (12) um projeto de lei que limita a cobrança de juros no cheque especial e no cartão de crédito 
em 20% ao ano. A proposta, apresentada este ano pelo senador Alvaro Dias (Podemos-PR), valerá para as dívidas contraídas entre março de 2020 
e julho de 2021. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE EVITA FALAR EM 'LOCKDOWN' E ESPERA PICO DE CASOS NA TERCEIRA SEMANA DE MAIO
Em reunião virtual com deputados estaduais e o Ministério Público do Rio, o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, respondeu a 
questionamentos, como a implementação ou não do lockdown por causa do avanço do coronavírus; o pico da pandemia no estado; as compras 
de equipamentos inadequados; e o uso de leitos privados pelo SUS. Seguindo o discurso do governador Wilson Witzel, o secretário evita o uso da 
expressão para tratar do isolamento mais ampliado.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

MENSALIDADE ESCOLAR: GOVERNO SE POSICIONA CONTRA DESCONTOS LINEARES
Diante das controvérsias sobre as mensalidades escolares, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça, acaba 
de editar uma segunda nota técnica sobre o tema – a primeira foi publicada em março – em que se posicionou contra descontos lineares, como 
propõe projetos de lei e entidades de defesa do consumidor no Brasil afora. Na avaliação da secretaria, descontos devem ser avaliados caso a 
caso.
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PANDEMIA DE CORONAVÍRUS AVANÇA RAPIDAMENTE PARA O INTERIOR DO ESTADO DO RIO
Na pequena Sapucaia, de 18,2 mil habitantes, no Centro-Sul �uminense, o gerente de um posto de gasolina morreu de Covid-19, e funcionários 
do principal mercado local adoeceram, o que pôs todos os trabalhadores em quarentena. Cortada pela BR-393 (antiga Rio-Bahia) e com 37 casos 
e três óbitos con�rmados pela prefeitura, a cidade está na rota do acelerado avanço do coronavírus pelo interior do Rio — um dos argumentos 
da Fiocruz para recomendar o lockdown no estado. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!
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PREFEITURA DO RIO REGULAMENTA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 EM FARMÁCIAS E DROGARIAS
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, normatizou a realização de testes rápidos para Covid-19 em farmácias, drogarias, 
consultórios, clínicas médicas e de imunização, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta, desde que previamente licenciados pela 
Subsecretaria de Vigilância Sanitária. De caráter provisório e excepcional, a medida foi publicada no Diário O�cial desta terça-terça (12) e 
estabelece as regras de funcionamento do serviço. A noti�cação dos resultados para as autoridades de Saúde é obrigatória. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COM BARBEARIA E ACADEMIA, LISTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NÃO PARA DE CRESCER
O presidente Jair Bolsonaro informou, nesta segunda-feira (11), que editou um novo decreto incluindo academias, salões de beleza, cabeleireiros 
e barbearias entre as atividades essenciais durante a pandemia de coronavírus, o que permite o funcionamento desses empreendimentos 
mesmo nos locais que decretaram medidas rígidas de isolamento social. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

EFEITO CORONAVÍRUS: DELIVERY DE COMPRAS AUMENTOU 59% COM ISOLAMENTO SOCIAL
O isolamento social fez com que os brasileiros aderissem às compras pela internet com entrega em domicílio. Levantamento feito pela Rede, 
empresa de meios de pagamento do Itaú, e obtido com exclusividade pela EXAME mostra que o delivery de compras aumentou 59% em abril, 
em comparação com o período anterior às restrições de circulação de pessoas, por causa do novo coronavírus. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA PROÍBE ESTACIONAMENTOS NA ORLA E FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM COMUNIDADES POR SETE DIAS
O prefeito Marcelo Crivella proibiu estacionamentos na orla do Rio e nas ruas internas (desde o Leme até o Pontal) por pelo menos sete dias, a 
partir desta terça-feira (12), como forma de reduzir a movimentação na cidade. Apenas veículos de moradores serão autorizados. Além disso, o 
município só vai permitir apostas lotéricas online, também a partir de terça. Outra medida é a proibição do funcionamento do comércio nas 
comunidades, exceto supermercados e farmácias, também pelo mesmo período. As operações serão coordenadas com a Secretaria de Ordem 
Pública e a Polícia Militar. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

QUASE 80 ESTABELECIMENTOS INTIMADOS POR DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS
Desde o início das ações de �scalização sobre os decretos com medidas de combate ao coronavírus, 53 estabelecimentos de comércio não 
essencial foram intimados por manter as portas abertas e 23 por causarem aglomeração. O total de 76 intimações foi registrado até a última 
quinta-feira (7). O trabalho, feito em conjunto pela Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Procon desde meados de março, também 
gerou 33 multas por causa das irregularidades. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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