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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

FALTA DE CRÉDITO PARA PEQUENAS EMPRESAS PODE DIFICULTAR RECUPERAÇÃO, AVALIAM MAIA E FUX
A falta de crédito para micro e pequenos empresários pode di�cultar o processo de recuperação da economia brasileira após a pandemia do novo 
coronavírus e aumentar o volume de disputas judiciais, segundo avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

BANCOS JÁ EMPRESTARAM MAIS DE R$ 1,1 TRILHÃO DURANTE A PANDEMIA, DIZ FEBRABAN
A demanda por crédito em virtude da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus fez com que mais de R$ 1,1 trilhão já fossem repassados 
pelos bancos, em empréstimos, para as famílias e empresários brasileiros. Os dados são da Febraban, federação dos grandes brancos brasileiros, 
e incluem novas contratações, renovações e suspensão de parcelas, até o dia 19 de junho. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

GOVERNO VAI PERMITIR A PRORROGAÇÃO DOS ACORDOS DE REDUÇÃO DE JORNADA E SUSPENSÃO DE CONTRATO
O Ministério da Economia con�rmou nesta segunda-feira (29) que prorrogará os prazos máximos para os acordos de redução de jornada e 
suspensão de contrato de trabalho, autorizados pela medida provisória (MP) 936. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GILMAR MENDES, DO STF, SUSPENDE TODAS AS AÇÕES QUE TRATAM DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PROCESSOS TRABALHISTAS
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou, no último �m de semana, a suspensão de todos os processos na 
Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação da correção dos valores devidos pelas empresas aos trabalhadores. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

EM TRÊS MESES DE PANDEMIA, BRASIL FECHA 1,4 MILHÃO DE POSTOS DE TRABALHO COM CARTEIRA ASSINADA
A crise do coronavírus resultou no fechamento de 1.487.425 vagas formais de trabalho, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (29) pelo 
Ministério da Economia. Só em maio, a perda de postos de emprego com carteira assinada chegou a 331.901. O saldo negativo, no entanto, �cou 
abaixo do registrado em abril, quando as demissões superaram contratações em 902.841. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

RETORNO ÀS AULAS NAS ESCOLAS PARTICULARES NÃO TEM DATA DEFINIDA, AFIRMA CRIVELLA, APÓS SE REUNIR COM SINDICATOS
Após se reunir com sindicatos que representam os professores e os empresários de escolas particulares, o prefeito Marcelo Crivella a�rmou, em 
coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (29), que não houve consenso sobre a proposta de retomar as atividades em meados de julho. 
Uma nova reunião será realizada na próxima quinta-feira (2) para tentar chegar a um acordo. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

WITZEL EXTINGUE PASTA E CRIA NOVA SECRETARIA
O governador Wilson Witzel vai extinguir a Secretaria de Governo, Comunicação e Relações Institucionais e criar outra pasta: a Secretaria de 
Planejamento e Gestão. A mudança será publicada no Diário O�cial e foi divulgada nesta segunda-feira (29). 
(Fonte: O Dia). CONFIRA AQUI!
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82% DOS CONSUMIDORES OPTARAM POR COMPRAR EM COMÉRCIO DE BAIRRO, DIZ FECOMÉRCIO RJ
Pesquisa mostra que pandemia e isolamento social aumentaram consumo em pequenos e médios comércios de bairro. 
(Fonte: TV Globo/ RJ1). CONFIRA AQUI!

'AGRAVAMENTO DA PANDEMIA PODE TRAZER MAIS TRANSTORNOS E AGRAVAR A CRISE ECONÔMICA'
Flávia Oliveira fala sobre a reabertura do comércio do Rio em meio à pandemia de coronavírus. Os primeiros dados são preocupantes, com mais 
gente circulando na rua. Ela destaca que as empresas estão com di�culdade no acesso ao crédito, o que pressiona o empresariado a retomar o 
empreendimento. 'É uma situação econômica muito difícil'. 
(Fonte: Rádio CBN). CONFIRA AQUI!

ESTUDO APONTA QUE CONSUMIDORES PRIORIZARAM O COMÉRCIO LOCAL DURANTE PANDEMIA
O período de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 tornou o consumidor mais solidário com os estabelecimentos de pequeno e 
médio porte. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Fecomércio, divulgada nesta segunda-feira (29). 
(Fonte: Rádio BandNews). CONFIRA AQUI!

82% DOS CONSUMIDORES PREFEREM LOJAS DE BAIRRO NA QUARENTENA, DIZ FECOMÉRCIO RJ
A pandemia e o consequente isolamento social �zeram 81,9% dos consumidores �uminenses darem prioridade aos estabelecimentos de bairro 
na hora da compra. Os dados constam de pesquisa apresentada nesta segunda-feira (29) pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec 
RJ). 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

PRIMEIRO DIA ÚTIL DE REABERTURA DO COMÉRCIO DE RUA DO RIO REGISTRA MOVIMENTO FRACO NESTA SEGUNDA (29)
Apesar dos frascos de álcool em gel nas entradas e de funcionários a postos para a contagem de clientes por vez dentro dos estabelecimentos, o 
primeiro dia útil da reabertura do comércio de rua do Rio foi de movimento tímido para comerciantes de alguns bairros, que aproveitaram lojas 
vazias para reorganizar estoques e colocar "ordem na casa", após mais de três meses de atividades interrompidas por conta da pandemia da 
Covid-19. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS TEM MAIOR QUEDA EM DEZ ANOS, DIZ CNC
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou 14,4% na 
passagem de maio para junho deste ano, a terceira retração mensal consecutiva. Essa foi a maior queda do indicador na pesquisa nacional, 
iniciada em janeiro de 2010. 
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

SEM TURISTAS, HOTÉIS QUE VOLTARAM A FUNCIONAR NO RIO SOFREM COM BAIXA OCUPAÇÃO
Apesar de os hotéis estarem autorizados a funcionar no Rio, ao menos 90 (quase um terço do total) continuam com a operação suspensa, e a 
ocupação dos que estão abertos gira entre 15% e 18%, calcula Alfredo Lopes, presidente da Associação de Hotéis do Rio (ABIH-RJ). Num dos 
setores cuja recuperação pode demorar mais, Lopes diz que, hoje, o número de turistas na cidade é praticamente “zero”. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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