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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

VAREJO É O SETOR ENTRE PEQUENAS EMPRESAS QUE MAIS PEDIU EMPRÉSTIMO NA PANDEMIA
Pequenas e médias empresas (PMEs) do setor de varejo foram as que mais pediram empréstimos durante a pandemia do coronavírus — e 
também as que mais conseguiram crédito. O valor médio solicitado foi de R$ 71,9 mil. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

BNDES VAI PERMITIR QUE ESTADOS E MUNICÍPIOS SUSPENDAM R$ 3,9 BI EM PAGAMENTO DE CRÉDITO
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão, até dezembro, dos pagamentos relativos a 
�nanciamentos tomados por estados, Distrito Federal e municípios. O montante soma R$ 3,9 bilhões. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

AUXÍLIO EMERGENCIAL: PAGAMENTO DA 3ª PARCELA COMEÇA NO DIA 17 PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará no dia 17 para os bene�ciários do Bolsa Família, de acordo com o 
�nal do NIS (Número de Identi�cação Social). Essas pessoas poderão sacar os recursos em espécie nas agências da Caixa Econômica Federal, rede 
de lotéricas e correspondentes bancários. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

SEGUIR O DECRETO OU NÃO: CIDADES DA BAIXADA DIVERGEM SOBRE FLEXIBILIZAÇÃO DE WITZEL
O decreto do governador Wilson Witzel, publicado na última sexta-feira (5) �exibilizando o isolamento social no estado, deu margem para que 
prefeituras decidissem acompanhar o afrouxamento das restrições ou manter as próprias medidas de distanciamento. Na Baixada Fluminense, 
apenas Duque de Caxias, cidade com o segundo maior número de mortos por Covid-19 no estado, con�rmou que vai seguir as medidas do 
decreto. 
(Fonte: Extra). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

PREFEITURAS NÃO SEGUIRÃO REABERTURA SUGERIDA PELO GOVERNO DO RIO
Mesmo com o decreto do governo do estado que autoriza a reabertura gradual da economia, com o funcionamento de shoppings, igrejas, pontos 
turísticos e bares, diversas prefeituras �uminenses já anunciaram que seguirão os planos municipais de retomada, com reabertura mais lenta do 
que o determinado no plano estadual. As medidas restritivas no Rio de Janeiro começaram em meados de março, com o avanço da pandemia de 
Covid-19 no país. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

GOVERNO VAI ENVIAR PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA AO CONGRESSO ATÉ AGOSTO, DIZ MANSUETO
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta segunda-feira (8) que o governo deve enviar uma proposta de reforma 
tributária até o início de agosto ao Congresso. As discussões sobre o tema no Legislativo foram interrompidas por causa da crise do coronavírus. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BANCO MUNDIAL PREVÊ QUEDA DE 8% DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 2020
A crise do coronavírus deve fazer a economia brasileira encolher mais que o esperado pelo governo e por analistas do mercado �nanceiro, de 
acordo com projeções do Banco Mundial. Nas contas do organismo internacional, o país amargará uma recessão de 8% neste ano, a pior da série 
histórica. A retração é mais que o triplo da queda de 2,5% esperada para o grupo de nações emergentes. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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FECOMÉRCIO RJ APONTA A MAIS INTENSA QUEDA DE CONSUMO EM MAIO, EM QUASE 5 ANOS
A Intenção de Consumo das Famílias na cidade do Rio de Janeiro (ICF – RJ) caiu cinco pontos em maio ante abril, e atingiu 83,9 pontos, após cair 
quatro pontos na passagem entre março e abril. O levantamento é do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), da Fecomércio RJ. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

ATÉ DRIVE THRU PARA PRESENTEAR NO DIA DOS NAMORADOS
Assim como no Dia das Mães, o comércio carioca se prepara para um Dia dos Namorados diferente do normal. Por conta das medidas de 
isolamento social que ainda seguem em vigor para shoppings e lojas de rua, as compras online devem ser feitas com entregas em domicílio ou 
através da modalidade de drive thru. Para a comemoração deste ano, a data deve movimentar aproximadamente R$ 788 milhões no comércio 
do estado do Rio. Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), o valor é 42% menor que o estimado em 2019. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

JUSTIÇA SUSPENDE FLEXIBILIZAÇÃO DO ESTADO E DA PREFEITURA DO RIO
Uma decisão da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio suspendeu a �exibilização do isolamento social determinada pelo 
governo do estado e pela prefeitura do Rio, conforme antecipou no blog o colunista Ancelmo Gois. Com a decisão, todas as medidas de 
isolamento social voltam a valer, podendo funcionar apenas as atividades consideradas essenciais. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

NOVA IGUAÇU: SAIBA COMO SERÃO AS PRÓXIMAS ETAPAS DA LIBERAÇÃO DO COMÉRCIO
A prefeitura de Nova Iguaçu liberou parcialmente, nesta segunda-feira (8), o comércio em toda a cidade. Mas, alguns estabelecimentos 
comerciais ainda não foram autorizados a reabrir. Isso só acontecerá nas próximas fases, já que a liberação será gradual para enfrentar a 
pandemia de Covid-19. 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!

COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DA COVID-19 NO ESTADO DE SP APÓS INÍCIO DA REABERTURA
Uma semana após o início do processo de reabertura da atividade econômica no estado de São Paulo, os números da Covid-19 seguem em 
patamar estável, ainda que preocupante. Chegou a 144.593 o número de casos con�rmados e a 9.188 a quantidade de óbitos pela doença.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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