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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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: CAIXA VAI PERMITIR PAGAMENTOS VIA QR CODE
Nos próximos dias, a Caixa Econômica Federal deve incluir no aplicativo Caixa Tem a possibilidade de fazer pagamentos diretamente pelo celular, 
por meio do QR Code. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (25) pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo Guimarães, a 
medida vai aumentar o uso do dinheiro depositado ao permitir que os usuários façam compras em farmácias, supermercados e vendas sem a 
utilização do cartão. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

COM INADIMPLÊNCIA E EVASÃO EM ALTA NA PANDEMIA, 30% DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PODEM FECHAR EM 2020
Com taxas de inadimplência e evasão em alta, e projetos de lei que propõem redução do valor das mensalidades, 30% das instituições do ensino 
superior brasileiro podem fechar as portas até o �nal do ano. A projeção é do Semesp, entidade representante das mantenedoras do ensino 
superior no país, que apresentou nesta segunda-feira (25) estudo sobre o impacto econômico da pandemia de Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

ALERJ: AGERIO PODERÁ REFINANCIAR PARCELAS DE VEÍCULOS DE TAXISTAS, MOTORISTAS DE APLICATIVOS E PERMISSIONÁRIOS
A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) pode ser autorizada a re�nanciar as parcelas dos veículos utilizados pelos taxistas, motoristas 
de aplicativos e pelos permissionários do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado (DETRO), integrantes do Sistema Intermunicipal de 
Transporte Alternativo Complementar. A determinação é dos projetos de lei 2.486/2020 (caso dos taxistas e motoristas de aplicativos) e 
2.487/2020 (permissionários), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta segunda-feira 
(25). As duas propostas seguirão para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-las ou vetá-las. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

UM MAR DE OPORTUNIDADES
O Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros com maior vocação marítima do país e sua economia tem grande dependência desse setor, seja nas 
áreas de exploração de petróleo, de pesca/agricultura, construção naval, turismo litorâneo, indústrias e serviços vinculados às cadeias produtivas 
do mar, entre outras. O estado tem 23% de participação na economia do mar do Brasil. São 25 municípios litorâneos que somam uma população 
de 11,4 milhões de habitantes, com 3,2 milhões de trabalhadores. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

PF FAZ OPERAÇÃO NO PALÁCIO LARANJEIRAS, RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR WILSON WITZEL
A Polícia Federal faz a Operação Placebo na manhã desta terça-feira (26), no Palácio das Laranjeiras, residência o�cial do governador Wilson 
Witzel. Quinze equipes da PF participam da ação. A �nalidade é a apuração dos indícios de desvios de recursos públicos destinados ao 
atendimento do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. 
Doze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo dez na capital �uminense e dois na cidade de São Paulo. Os mandados 
foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

POPULISMO DE JAIR BOLSONARO ESTÁ LEVANDO O BRASIL AO DESASTRE, DIZ FINANCIAL TIMES
O Brasil voltou a ser destaque em jornais estrangeiros nesta segunda-feira (25), desta vez no britânico Financial Times, que em artigo opinativo 
escrito por Gideon Rachman, a�rma que o “populismo de Jair Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre”. 
(Fonte: InfoMoney). CONFIRA AQUI!

CRIVELLA VAI LIBERAR FUNCIONAMENTO DE IGREJAS E TEMPLOS RELIGIOSOS
O prefeito Marcelo Crivella anunciou, nesta segunda-feira (25), que publicará um decreto em edição extra no Diário O�cial incluindo igrejas e 
outros templos religiosos entre as atividades que não têm qualquer restrição para funcionamento na cidade. As missas e cultos, no entanto, 
deverão seguir algumas orientações. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

PREFEITURA DO RIO MANTÉM BLOQUEIO EM 13 BAIRROS COMO MEDIDA DE CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS
O prefeito Marcelo Crivella vai prorrogar pela terceira vez o bloqueio em 13 bairros do Rio para circulação no número de pessoas e veículos, como 
medida de contenção do avanço da pandemia do coronavírus. No entanto, a prefeitura não foi divulgou a nova data para o �m das restrições. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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JUSTIÇA SUSPENDE DECRETO DE DUQUE DE CAXIAS, E COMÉRCIO DA CIDADE DEVERÁ CONTINUAR FECHADO
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, nesta segunda-feira (25), o decreto da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 
autorizando a reabertura de todo o comércio na cidade. Com a decisão, só estabelecimentos e serviços essenciais serão mantidos em 
funcionamento. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

PREFEITO ANALISA PROPOSTA DE VOLTA ÀS AULAS NO DIA 1° DE JUNHO
Está nas mãos do prefeito Marcelo Crivella um documento assinado pela Associação de Hotéis do Rio (ABIH-RJ) e mais sete entidades 
empresariais e associações de moradores da região da Barra, que prevê um cronograma de reabertura entre os dias 1º e 29 de junho, com 
limitações de lotação em bares, museus, restaurantes, comércio e transporte. A prefeitura a�rma que a análise para reabrir quaisquer atividades 
no município do Rio, inclusive as escolas, será feita junto com o comitê cientí�co, e que “não existe nenhuma nova data para reabertura de 
atividades até o momento”. 
(Fonte: Veja Rio). CONFIRA AQUI!

DRIVE THRU NOS SHOPPINGS: UMA TENDÊNCIA DA QUARENTENA QUE VEIO PARA FICAR
Com lojas e restaurantes fechados, ou funcionando apenas em esquema de delivery, shoppings da Barra e dos arredores vêm apostando cada vez 
mais no sistema drive thru para melhorar as contas. A atividade é liberada por decreto municipal 47.282 desde 21 de março, mas foi a partir do 
Dia das Mães que muitos aderiram ao modelo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AMBEV FAZ PARCERIA PARA AJUDAR BISCOITO GLOBO E LUCRO VAI PARA AMBULANTES
A Antarctica anunciou uma parceria para ajudar o Biscoito Globo, ícone do Rio de Janeiro, a alavancar sua produção. Com a interdição das praias, 
a empresa do grupo Ambev resolveu comprar lotes do produto e vendê-los na plataforma Zé Delivery, com todo o lucro revertido para os 
ambulantes. 
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!

ITÁLIA E ESPANHA ENTRAM EM NOVA FASE DE DESCONFINAMENTO, COM BARES E ACADEMIAS FUNCIONANDO
À medida que o novo coronavírus vai sendo controlado em países da Europa, governos locais avançam no relaxamento das medidas de 
isolamento social. É o caso da Itália e da Espanha, que nesta segunda-feira (25) entraram em uma nova etapa de seus planos de retomada das 
atividades econômicas e sociais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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