


Fecomércio - RN – 03/02/20



FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

sábado, 1 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Marketing Sensorial

Clique aqui para abrir a imagem

O Marketing Sensorial terá seu primeiro curso

em Natal voltado para o comércio e a indústria.

Será nos dias 13 e 14 de março, no auditório

do Sesc RN, com a mercadóloga Betânia

Carvalho.O curso tem parceria do Sistema

Fecomércio, por meio do Sesc RN, com 12

horas de duração, certificação e material digital.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SESC RN
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Na Fecomércio, Cônsul revela desejo
suíço de firmar parceria comercial com

o RN

Clique aqui para abrir a imagem

O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz

Lacerda, recebeu, na tarde desta quinta-feira

(30), na sede da entidade, a visita do cônsul

geral da Suíca no Brasil, Rudolf Wyss.

Acompanhado do diretor executivo da

Federação, Jaime Mariz, e representando o

presidente da entidade, Marcelo Queiroz,

Lacerda ouviu do diplomata o interesse de

firmar parcerias com vistas a criar canais de

mão dupla entre o RN e o país europeu no

campo comercial. Wyss saiu empolgado e

deverá marcar uma nova visita à Fecomércio

ainda no primeiro semestre deste ano.

PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ
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SESC/RN: Órgão seleciona
mediadores em artes visuais e
inscrições seguem até o dia 09

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

O Sistema Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), por

meio do Serviço Social do Comércio do RN

(SESC/RN), recebe, entre os dias 1º e 09 de

fevereiro, currículos de interessados para

mediação em artes visuais da Galeria Sesc,

localizada no SESC-Cidade Alta, em Natal.

São ofertadas duas vagas, transmite informação

do endereço virtual da Federação.

Os currículos devem ser enviados ao e-

mailcultura@rn.sesc.com.br ou deixados na

própria unidade, de segunda a sexta-feira, das

8h às 12h e das 13h às 17h.

Os selecionados receberão remuneração de R$

1.500,00 (bruto) para cumprir a carga horária de

5h por dia, de segunda a sexta-feira (com

possibilidade de ações no fim de semana).

São disponibilizadas duas opções de horário:

das 9h às 14h (primeiro turno) e das 14h às 19h

(segundo turno).

As vagas são para o período de março a

dezembro e podem inscrever-se doutores,

mestres, especialistas, graduados e alunos (a

partir do 3º período) das seguintes áreas de

conhecimento: educação artística, artes visuais,

artes cênicas, história e produção cultural, como

também artistas ou curadores com curso

superior nas referidas áreas ou áreas afins,

residentes no RN.

A lista com os selecionados será divulgada dia

19 de março no site www.sescrn.com.br.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SESC RN
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Formação Profissional: Prefeitura
lança programa 'Qualifica Assú' que

vai beneficiar 1.000 famílias

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagens: Marcos Costa/Assessoria

Solenidade vivida na noite desta quinta-feira

(30) no auditório da Secretaria Municipal de

Assistência Social, Trabalho, Cidadania e

Habitação (antiga AMVALE) oficializou a

apresentação de mais uma importante política

pública: o programa Qualifica Assú.

A iniciativa será gerida pela pasta de

Assistência Social, Trabalho, Cidadania e

Habitação e, neste primeiro estágio, abrangerá

1.000 famílias dos setores urbano e rural do

município.

A realização social conta com a parceria

institucional do SENAC/RN.

A cerimônia de lançamento do programa foi

prestigiada pelo prefeito Gustavo Montenegro

Soares; o presidente do Sindvarejo-Assú,

Francisco de Assis Barbosa; o titular da pasta

de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e

Habitação, Carlos Júnior; e, representantes da

direção estadual e local do SENAC/RN.

'Tenho o prazer de anunciar que nossa gestão

está de mãos dadas a mais uma ação

expressiva na área de capacitação de recursos

humanos', descreveu o prefeito Gustavo

Soares.

'Em parceria com o SENAC a Prefeitura do

Assú lançou hoje [ontem] o programa Qualifica

Assú que num primeiro instante levará

qualificação profissional a 1.000 famílias de

usuários do SUAS no município, nos setores

urbano e rural. As ações começarão com quatro

cursos na área de Embelezamento. Tenho muita

satisfação em por em prática propostas como

esta que ajudam a construir profissionais e

preparar nossa gente para o mercado de

trabalho que está cada vez mais competitivo e,

simultaneamente, cooperando para que muitos

tenham oportunidade de emprego e renda.

Esforço em prol da cidadania é Gente Cuidando

de Gente!', concluiu o gestor.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Contas de União, estados e
municípios fecham o ano com déficit
de R$ 61,9 bi, o menor em 5 anos

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Foto: Daniel Marenco / Agência O Globo

As contas públicas brasileiras fecharam 2019

com déficit de R$ 61,9 bilhões, segundo dados

divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central

(BC). O resultado, que exclui os gastos com

juros da dívida, é referente ao chamado setor

público consolidado, que engloba União,

estados, municípios e empresas estatais.

Apesar do rombo, o saldo é o melhor desde

2014, quando o país ficou no vermelho em R$

32,5 bilhões. Em 2018, o resultado havia ficado

em R$ 108,3 bilhões. O pior déficit foi registrado

em 2016, quando o número chegou a R$ 155,8

bilhões.

Na quarta-feira, o Tesouro Nacional já havia

divulgado que o déficit do chamado governo

central havia ficado em R$ 95 bilhões. Essa

conta diz respeito ao governo central, composto

pelo Tesouro, Previdência Social e BC.

Dívida pública recua

No mesmo relatório, a autoridade monetária

divulgou o balanço da dívida pública brasileira

no ano passado. Em 2019, o Brasil fechou com

um endividamento de R$ 5,5 trilhões,

equivalente a 75,8% do Produto Interno Bruto

(PIB), indicador que mede o tamanho da

economia do país. O percentual é 0,8 menor

que o registrado em 2018.

Um dado semelhante também havia sido

divulgado pelo Tesouro nesta semana. No

entanto, a divulgação do BC leva em

consideração a chamada dívida bruta do

governo, mais abrangente e acompanhada de

perto pelo mercado financeiro para medir a

solvência de um país. Ou seja, o número

sinaliza aos investidores a capacidade de um

governo honrar suas dívidas.

A relação entre um rombo nas contas públicas e

endividamento é direta, porque o governo

precisa recorrer ao mercado quando os

recursos arrecadados por impostos e

contribuições não são suficientes para bancar

as despesas públicas. Isso vem ocorrendo ano

após ano desde 2014.
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O comportamento do endividamento, no

entanto, foi beneficiado pelo corte da taxa

básica de juros, que fez com que a bola de

neve da dívida crescesse de forma mais lenta.

Nos últimos meses, técnicos da equipe

econômica têm destacado que essa mudança

de cenário permitirá que o Brasil precise fazer

um esforço fiscal menor do que o esperado

anteriormente.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro

Nacional, Mansueto Almeida, disse que a

estabilização da dívida só será possível com a

continuidade do processo de ajuste fiscal.

No ano passado, a principal medida para

conter o crescimento das contas públicas foi a

aprovação da reforma da Previdência, que

deve gerar uma economia de R$ 800 bilhões

ao longo de dez anos. Outros gastos, como as

despesas com pessoal, no entanto, ainda estão

na mira do governo.

O Globo

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Novo valor do salário mínimo começa
a vigorar amanhã

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Começa a vigorar amanhã (1º de fevereiro) o

novo valor do salário mínimo. A medida

provisória que fixa em R$ 1.045 o salário

mínimo foi publicada no Diário Oficial da União

de hoje (31). De acordo com a MP, o valor diário

do salário mínimo ficará em R$ 34,83; e o valor

por hora, em R$ 4,75.

Estimativas divulgadas pelo governo apontam

que cada R$ 1 a mais no salário mínimo resulta

em um aumento de R$ 355,5 milhões nas

despesas públicas. Ao todo, o reajuste do

salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 terá

impacto de R$ 2,13 bilhões para o governo

neste ano. Isso porque o mínimo está atrelado a

80% dos benefícios da Previdência Social, além

de corrigir o Benefício de Prestação Continuada

(BPC), o abono salarial e o seguro-desemprego,

entre outros.

Além disso, há um impacto de R$ 1,5 bilhão

decorrente da elevação do valor do salário

mínimo em relação ao valor original enviado no

Orçamento de 2020, de R$ 1.031.

Até o ano passado, a política de reajuste do

salário mínimo, aprovada em lei, previa uma

correção pela inflação mais a variação do

Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e

serviços produzidos no país).

Esse modelo vigorou entre 2011 e 2019. Porém,

nem sempre houve aumento real nesse período

porque o PIB do país, em 2015 e 2016, registrou

retração, com queda de 7% nos acumulado

desses dois anos.

Na semana passada, o secretário especial de

Fazenda do Ministério da Economia, Waldery

Rodrigues, informou que o projeto de lei com a

nova política de correção do salário mínimo

incluirá uma mudança no período usado para

definir os reajustes.

Segundo ele, em vez do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior

fechado, de janeiro a dezembro, o governo

pretende usar o índice entre dezembro do ano

anterior e novembro do exercício atual para

calcular o valor do mínimo para 2021.

Rodrigues acrescentou que a medida tem como
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objetivo prevenir situações como a deste ano,

em que o salário mínimo primeiramente foi

reajustado para R$ 1.039 e depois aumentou

para R$ 1.045, porque a alta dos preços da

carne fez o INPC fechar o ano além do

previsto.

O sistema é semelhante ao do teto de gastos,

em que o governo usa o Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho

do ano anterior a junho do exercício atual para

corrigir o limite das despesas federais para o

ano seguinte. Segundo Rodrigues, a mudança

terá pouco impacto prático no valor final para o

salário mínimo, mas dará mais transparência

aos reajustes e mais previsibilidade para o

governo e para os trabalhadores.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Novo valor do salário mínimo começa
a vigorar neste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: www.potenginainternet.com

Começa a vigorar neste dia (1) o novo valor do

salário mínimo. A medida provisória que fixa em

R$ 1.045 o salário mínimo foi publicada no

Diário Oficial da União de hoje (31). De acordo

com a MP, o valor diário do salário mínimo

ficará em R$ 34,83; e o valor por hora, em R$

4,75.

Reprodução/Agência Brasil

Estimativas divulgadas pelo governo apontam

que cada R$ 1 a mais no salário mínimo resulta

em um aumento de R$ 355,5 milhões nas

despesas públicas. Ao todo, o reajuste do

salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 terá

impacto de R$ 2,13 bilhões para o governo

neste ano. Isso porque o mínimo está atrelado a

80% dos benefícios da Previdência Social, além

de corrigir o Benefício de Prestação Continuada

(BPC), o abono salarial e o seguro-desemprego,

entre outros.

Além disso, há um impacto de R$ 1,5 bilhão

decorrente da elevação do valor do salário

mínimo em relação ao valor original enviado no

Orçamento de 2020, de R$ 1.031.

Até o ano passado, a política de reajuste do

salário mínimo, aprovada em lei, previa uma

correção pela inflação mais a variação do

Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e

serviços produzidos no país).

Esse modelo vigorou entre 2011 e 2019. Porém,

nem sempre houve aumento real nesse período

porque o PIB do país, em 2015 e 2016, registrou

retração, com queda de 7% nos acumulado

desses dois anos.

Na semana passada, o secretário especial de

Fazenda do Ministério da Economia, Waldery

Rodrigues, informou que o projeto de lei com a

nova política de correção do salário mínimo

incluirá uma mudança no período usado para

definir os reajustes.

Segundo ele, em vez do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior

fechado, de janeiro a dezembro, o governo

pretende usar o índice entre dezembro do ano

anterior e novembro do exercício atual para

calcular o valor do mínimo para 2021.
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Rodrigues acrescentou que a medida tem

como objetivo prevenir situações como a deste

ano, em que o salário mínimo primeiramente

foi reajustado para R$ 1.039 e depois

aumentou para R$ 1.045, porque a alta dos

preços da carne fez o INPC fechar o ano além

do previsto.

O sistema é semelhante ao do teto de gastos,

em que o governo usa o Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho

do ano anterior a junho do exercício atual para

corrigir o limite das despesas federais para o

ano seguinte. Segundo Rodrigues, a mudança

terá pouco impacto prático no valor final para o

salário mínimo, mas dará mais transparência

aos reajustes e mais previsibilidade para o

governo e para os trabalhadores.

Fonte: Agencia Brasil.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Novo valor do mínimo entra em vigor

Clique aqui para abrir a imagem

Começa a vigorar neste sábado, 1º de fevereiro,

o novo valor do salário mínimo. A medida

provisória que fixa em R$ 1.045 o salário

mínimo foi publicada no Diário Oficial da União

desta sexta-feira, 31. De acordo com a MP, o

valor diário do salário mínimo ficará em R$

34,83; e o valor por hora, em R$ 4,75.

Estimativas divulgadas pelo governo apontam

que cada R$ 1 a mais no salário mínimo resulta

em um aumento de R$ 355,5 milhões nas

despesas públicas. Ao todo, o reajuste do

salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 terá

impacto de R$ 2,13 bilhões para o governo

neste ano. Isso porque o mínimo está atrelado a

80% dos benefícios da Previdência Social, além

de corrigir o Benefício de Prestação Continuada

(BPC), o abono salarial e o seguro-desemprego,

entre outros.

Além disso, há um impacto de R$ 1,5 bilhão

decorrente da elevação do valor do salário

mínimo em relação ao valor original enviado no

Orçamento de 2020, de R$ 1.031.

Até o ano passado, a política de reajuste do

salário mínimo, aprovada em lei, previa uma

correção pela inflação mais a variação do PIB.

Esse modelo vigorou entre 2011 e 2019. Porém,

nem sempre houve aumento real nesse período

porque o PIB do país, em 2015 e 2016, registrou

retração, com queda de 7% nos acumulado

desses dois anos.

O secretário especial de Fazenda do Ministério

da Economia, Waldery Rodrigues, informou que

o projeto de lei com a nova política de correção

do salário mínimo incluirá uma mudança no

período usado para definir os reajustes.

Segundo ele, em vez do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior

fechado, de janeiro a dezembro, o governo

pretende usar o índice entre dezembro do ano

anterior e novembro do exercício atual para

calcular o valor do mínimo para 2021.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Governo do RN apresenta alíquotas
da previdência; isenção de inativos

sobe para R$ 2,5 mil

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

O Governo do Estado apresentou nesta sexta-

feira (31) as novas taxas de contribuição para a

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da

reforma da Previdência do Rio Grande do Norte.

A nova faixa de alíquotas foi estipulada entre

12% e 18,5%.

Anteriormente, o governo estadual estudava

aplicar faixa entre 11% e 18,5%, abrangendo

servidores da ativa e os inativos (aposentados e

pensionista). Havia, ainda, a isenção para quem

recebia até 1 salário mínimo. No entanto, com

os protestos de entidades sindicais, a faixa de

isenção foi ampliada até R$ 2,5 mil.

A proposta foi apresentada nesta sexta-feira

(31), em coletiva de imprensa, pela equipe

econômica do Governo.

O texto da PEC será enviado à Assembleia

Legislativa do Estado ainda em fevereiro. No

entanto, antes disso, as propostas serão

discutidas no próximo dia 5 com o Fórum

Estadual dos Servidores.

'A reforma é necessária pois a previdência um

deficit. Este rombo não é algo que aconteceu

agora, mas sim fruto de uma má gestão da

previdência. Ainda restava alguma reserva na

previdência até 2014, mas isso foi destruído

pelos dois últimos governos. Precisamos da

reforma para recuperar estes valores perdidos

ao longo do tempo', detalha Nereu Linhares,

presidente da Instituto de Previdência Dos

Servidores do Rio Grande do Norte (Ipern).

Na ocasião, ele justificou a cobrança dos

inativos. A medida tem o objetivo de permitir o

equilíbrio financeiro e atuarial das finanças

estaduais. De acordo com a Secretaria de

Planejamento e Finanças (Seplan), se nada for

feito, o deficit financeiro do regime próprio de

previdência do Estado ultrapassará a marca de

R$ 1,857 bilhão em 2020. 'Não hora que as

reservas se abalam, é óbvio que alguém terá de

contribuir', ressalta Linhares.

Sobre a nova faixa de contribuição, a mudança

da alíquota mínima de 11% para 12% é

justificada em razão do aumento das isenções

para os inativos. 'A proposta variam ente 12% e

18,5%. Avançamos nas faixas de isenção. A
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proposta inicial era de até 1 salário mínimo,

mas avançamos para dois salários mínimos e

meio (R$ 2,5 mil). Com isso, nós tivemos que

mexer nas alíquotas. Fizemos de uma forma

que impactasse menos para quem recebe os

menores salários e que tivesse um impacto

maior nos salários mais altos', explica Carlos

Eduardo Xavier, Secretário Estadual de

Tributação.

Ele diz que a nova faixa de isenção vai

beneficiar mais de 20 mil aposentados e

pensionistas do Rio Grande do Norte. Para ele,

a proposta ainda não está totalmente fechada.

O governo estadual vai aguardar possíveis

contribuições dos servidores públicos na

reunião do dia 5. 'Faz parte do perfil governo

estar aberto ao debate.

Em nenhuma outra unidade da federação

ocorreu esta discussão antes do envio do texto

para o Legislativo. Ainda vamos apresentar ao

Fórum dos Servidores. O importante, contudo,

é que a reforma traga economia para os cofres

públicos do Rio Grande do Norte, para que não

se volte mais para aquele quadro de atraso

salarial', encerra.

Nova tabela de alíquotas:

R$ 1,045 mil - 12%

R$ 2 mil - 12%

R$ 3 mil - 12,33%

R$ 4 mil - 12,75%

R$ 5 mil -13%

R$ 10 mil - 14,75%

R$ 15 mil - 16%

R$ 20 mil - 16,63%

R$ 25 mil - 17%

R$ 35,9 mil - 17,46%

Faixa de isenção de inativos - até R$ 2,5 mil

Educação

Para as professoras e professores da rede

estadual, a reforma aponta uma idade mínima

de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os

homens. A medida ainda iguala o período de

contribuição: 25 anos. As regras de transição

tanto por acúmulo de pontos como por pedágio

também foram suavizadas, em comparação

com a reforma nacional.

O sistema de pontuação para aposentadoria

voluntária fica com 86 para as mulheres (56

anos, 30 anos de contribuição, 20 de serviço

público, cinco no último cargo efetivo) e 96 para

homens (61 anos, 35 anos de contribuição, 20

de serviço público, cinco no último cargo

efetivo).

A partir de 2021, as pontuações serão

acrescidas de um ponto por ano, até chegar

aos 100 para as mulheres e 105 no caso dos

homens. E em janeiro de 2023, as idades

mínimas sobem para 57 e 62 anos,

respectivamente, para mulheres e homens.

Melhora em relação à União

O somatório de pontos para aposentadoria do

magistério também passa por mudança, sendo
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76 para as professoras e 86 para os

professores, com a idade das mulheres sendo

51 e entre os homens 56 anos e o período de

contribuição, respectivamente, 25 e 30 anos.

A partir de janeiro do próximo ano, o sistema

ganha um ponto por ano até chegar em 82 e

95, com as idades sendo elevadas em 2023

para 57 e 62 anos. Já no caso do 'pedágio'

exigido para aposentadoria no serviço público

estadual, segundo a proposta do Governo do

Estado, será equivalente à metade do tempo

de contribuição que falta para atingir o tempo

exigido quando da entrada em vigor da

reforma. Caso, por exemplo, o servidor

necessite de seis anos para atingir o tempo

mínimo, precisará alcançar nove anos para se

aposentar, enquanto que em âmbito federal

esse número vai para 12 anos.

O post Governo do RN apresenta alíquotas da

previdência; isenção de inativos sobe para R$

2,5 mil apareceu primeiro em Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Cotado, Rogério diz que não houve
convite para a Casa Civil

Clique aqui para abrir a imagem

Como viajou para o Rio de Janeiro onde foi

receber uma premiação do jornal 'O Globo' por

sua atuação no governo Jair Bolsonaro, o

secretário especial da Previdência e do

Trabalho, Rogério Marinho, disse que

desconhecia que seu nome estivesse sendo

cotado para assumir o Gabinete Civil da

Presidência da República. 'Eu desconheço, não

tenho conhecimento, estava voando e nem li',

disse ele, para um repórter.

Rogério Marinho foi citado com possível

substituto de Onyx Lorenzoni na Casa Civil da

Presidência

saiba mais

Secretário de ensino superior deixa o MEC

Rogério Marinho acrescentou, diante da

insistência do repórter, que 'nunca fui convidado

e não tenho nada a ver com isso'.

A resposta foi a um jornalista que repercutiu a

notícia publicada no portal da revista 'Veja', que

informou, ontem, que o ministro da Economia,

Paulo Guedes, articula para ele assumir como

ministro chefe da Casa Civil, em substituição a

Onyx Lorenzoni.

Segunda a reportagem da revista, a atuação de

Rogério Marinho, durante a articulação pela

aprovação da reforma da previdência, e o seu

ritmo intenso de reuniões e trânsito entre

parlamentares de diversas matizes ideológicas

agradaram o presidente da República.

Segundo a 'Veja', como o governo está com a

agenda voltada para a aprovação de reformas

econômicas, tributária e administrativa, o

entendimento é que precisará de alguém com

trânsito no Congresso Nacional para encapar

esses projetos.

De acordo com a 'Veja', o próprio ministro da

Economia, Paulo Guedes vem articulando junto

ao Planalto, o nome de Rogério Marinho para

substituir o deputado Onyz Lorenzoni, que

chefia a Casa Civil desde o início do governo

Bolsonaro.

Rogério Marinho passaria a ser o responsável

pela articulação política do governo, o que já faz

na prática ao defender projetos do governo na
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Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Bolsonaro tirou poderes de Lorenzoni ao

transferir a secretaria do Programa de

Parcerias e Investimentos, o PPI, do ministério

comandado pelo deputado do Democratas para

o guarda-chuva de Paulo Guedes no Ministério

da Economia.

A secretaria responsável pelos estudos de

viabilidade de privatizações deve ficar sob a

tutela de Salim Mattar, secretário de

Desestatização e Desinvestimentos do

ministério - o martelo deve ser batido na

segunda-feira, 3.

Parlamento

A leitura da pasta da Economia, segundo a

revista, é de que Bolsonaro é amplamente

influenciado por solicitações vindas da Casa

Civil e de ministérios com interesses na

manutenção de seus privilégios, e que, à

distância, Guedes fica sobrecarregado para

demover o presidente de conluios políticos.

Rogério Marinho seria um nome de influência

do ministério da Economia dentro do Planalto.

'Dotado de boas relações com o Parlamento,

Marinho seria fundamental nas conversas pela

aprovação das pautas econômicas e goza da

aprovação do deputado federal Rodrigo Maia

(DEM-RJ), presidente da Câmara', destacou a

Veja. 'Rogério Marinho articulou uma reforma

previdenciária que, segundo os cálculos do

governo, garantirá uma economia de R$ 855,7

bilhões ao longo de dez anos', acrescentou a

reportagem da revista.

Ontem, ao receber o premio 'Faz a diferença',

na área de economia, Rogério Marinho disse

que foi 'uma honra o reconhecimento por um

trabalho feito em 2019 na aprovação da nova

Previdência, que contou com o apoio do

presidente Jair Bolsonaro, do ministro (da

Economia) Paulo Guedes e de uma equipe de

servidores motivados em melhorar o nosso

país'.

Marinho reforçou, na ocasião da entrega do

prêmio, que 'o Congresso Nacional, sob a

liderança de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre,

demonstrou ser o mais reformista da História

recente, aprovando a maior reestruturação do

nosso sistema previdenciário'. Ele também

agradeceu aos leitores do 'O Globo', veículo

que apoiou desde o início a necessidade da

reforma da Previdência e se dedicou a noticiar

as mudanças promovidas'.

O efeito da aprovação da reforma

previdenciária repercutiu rapidamente no

mercado financeiro. Em dezembro, um mês

após a promulgação da emenda à Constituição,

a agência de classificação de risco Standard &

Poor's elevou, de estável para positiva, a

perspectiva da nota de crédito do Brasil. Na

ocasião, o ministro da Economia, Paulo

Guedes, afirmou que o país estava a caminho

de voltar a receber o grau de investimento,

espécie de selo de bom pagador, que ajuda a

atrair recursos estrangeiros.
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Salário mínimo sobe para R$ 1.045 a
partir deste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

O salário mínimo sobe pela segunda vez este

ano a partir deste sábado (1º), e passa a ser de

R$ 1.045. A nova alta foi publicada na sexta-

feira no Diário Oficial. O valor a partir deste

segundo mês do ano representa uma alta de

4,7% em relação aos R$ 998 vigentes ao longo

de 2019.

Salário mínimo em 2020: veja o valor

Em 31 de dezembro de 2019, uma medida

provisória estipulou para 2020 o valor de R$

1.039, uma alta de 4,1%, equivalente à projeção

de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor (INPC) - que considerou os valores

apurados para os meses de janeiro a novembro

e, para o mês de dezembro, a mediana das

projeções de mercado levantadas pelo último

Boletim Focus do Banco Central, sem ganho

real.

Ao ser divulgado em janeiro, no entanto, o

indicador ficou em 4,48%, acima do estimado

inicialmente. Para evitar que o salário tivesse

uma correção abaixo da inflação, o presidente

Jair Bolsonaro determinou uma nova alta no

valor, para R$ 1.045. Essa alta, no entanto, só

vale a partir de fevereiro. Assim, o país ficou

com o salário mínimo de R$ 1.039 válido

apenas para janeiro.

O cálculo do novo salário, porém, foi feito sobre

R$ 999,91 e não sobre R$ 998. A diferença

entre os dois valores é uma compensação feita

pelo governo porque a inflação de 2018 ficou

ligeiramente acima da prevista para aquele ano

até a data da definição do salário que vigorou

em 2019.

De acordo com o Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos

(Dieese), o valor do salário mínimo serve de

referência para 49 milhões de pessoas.

De acordo com cálculos do governo, o aumento

de cada R$ 1 no salário mínimo implica

despesa extra em 2020 de aproximadamente

R$ 355,5 milhões. Com o reajuste para R$

1.045, o impacto estimado é de R$ 2,3 bilhões.
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Novo aplicativo do Governo lista
devedores da União

Clique aqui para abrir a imagem

01 de fevereiro de 2020 Novo aplicativo do

Governo lista devedores da União

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

(PGFN) lançou um aplicativo que facilita o

acesso a lista de pessoas que devem a União.

Chamado de Dívida Aberta. Dessa forma, os

cidadãos poderão consultar as dívidas das

empresas e de pessoas físicas. O aplicativo,

disponível para smartphones Android e IOS,

permite fotografar o código impresso na nota

fiscal e assim, descobrir a situação do

estabelecimento. Também é possível localizar

os estabelecimentos devedores mais próximas

pelo GPS.

Entre os débitos listados estão tributos,

contribuição previdenciária atrasada e Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, de

funcionários não pagos. Atualmente, há 5,5

milhões de devedores inscritos na Dívida Ativa

da União que não tentaram regularizar a

situação. As dívidas somam R$ 1,9 trilhão. Com

esse novo aplicativo, o Ministério da Economia

pretende estimular o consumo consciente e

aumentar a transparência das informações.
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Novo valor do salário mínimo entra em
vigor neste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Começa a vigorar neste sábado, 1º de fevereiro,

o novo valor do salário mínimo. A medida

provisória que fixa em R$ 1.045 o salário

mínimo foi publicada no Diário Oficial da União

desta sexta-feira, 31. De acordo com a MP, o

valor diário do salário mínimo ficará em R$

34,83; e o valor por hora, em R$ 4,75.

Estimativas divulgadas pelo governo apontam

que cada R$ 1 a mais no salário mínimo resulta

em um aumento de R$ 355,5 milhões nas

despesas públicas. Ao todo, o reajuste do

salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 terá

impacto de R$ 2,13 bilhões para o governo

neste ano. Isso porque o mínimo está atrelado a

80% dos benefícios da Previdência Social, além

de corrigir o Benefício de Prestação Continuada

(BPC), o abono salarial e o seguro-desemprego,

entre outros.

Além disso, há um impacto de R$ 1,5 bilhão

decorrente da elevação do valor do salário

mínimo em relação ao valor original enviado no

Orçamento de 2020, de R$ 1.031.

Até o ano passado, a política de reajuste do

salário mínimo, aprovada em lei, previa uma

correção pela inflação mais a variação do PIB.

Esse modelo vigorou entre 2011 e 2019. Porém,

nem sempre houve aumento real nesse período

porque o PIB do país, em 2015 e 2016, registrou

retração, com queda de 7% nos acumulado

desses dois anos.

O secretário especial de Fazenda do Ministério

da Economia, Waldery Rodrigues, informou que

o projeto de lei com a nova política de correção

do salário mínimo incluirá uma mudança no

período usado para definir os reajustes.

Segundo ele, em vez do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior

fechado, de janeiro a dezembro, o governo

pretende usar o índice entre dezembro do ano

anterior e novembro do exercício atual para

calcular o valor do mínimo para 2021.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Empréstimos subsidiados pelo
BNDES caem pela metade em 2019

Clique aqui para abrir a imagem

Empréstimos subsidiados do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)

custaram ao Tesouro Nacional R$ 4,6 bilhões

em 2019. O dado consta de boletim divulgado

ontem (31) pelo órgão.

O valor é o menor desde 2008 e praticamente a

metade do que foi desembolsado em 2018 (R$

9,3 bilhões). Desde 2008, o impacto dos

subsídios soma R$ 257,375 bilhões.

As subvenções e os subsídios para o BNDES

ocorrem porque o banco empresta recursos com

juros mais baixos que os de mercado. O

Tesouro precisa cobrir a diferença entre as

taxas mais baratas que o tomador dos

empréstimos subsidiados paga e os juros que o

governo paga no sistema financeiro.

Os subsídios dividem-se em dois tipos. O

primeiro é o explícito, também chamado de

financeiro, quando o governo usa recursos do

Orçamento Geral da União, aprovados pelo

Congresso. Esse tipo de subsídio cobre a

diferença entre as taxas usadas nos

financiamentos do BNDES e as taxas cobradas

do tomador.

Os subsídios implícitos ou creditícios não são

cobertos com recursos do Orçamento, mas por

meio da emissão de títulos da dívida pública.

Esses subsídios cobrem a diferença entre a taxa

Selic (juros básicos da economia) e a Taxa de

Longo Prazo (TLP)

Até 2017, a taxa dos financiamentos do BNDES

era a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),

fixada a cada três meses pelo Conselho

Monetário Nacional (CMN). Há dois anos, a

TJLP começou a ser progressivamente

substituída pela TLP.

O boletim do Tesouro destaca que a queda é

uma tendência, já que, desde 2015, não há mais

novas contratações no Programa de

Sustentação de Investimentos (PSI), que

financiava a compra de bens de capital

(máquinas e equipamentos usados na

produção), exportações e investimentos em

inovação. O PSI cobrava taxas inferiores à

TJLP, portanto, sendo parcialmente bancado

com subsídios explícitos.
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Facções têxteis transformam a
economia do sertão do RN

Clique aqui para abrir a imagem

O município de São José do Seridó está no

semiárido potiguar. Sua economia se baseia

principalmente na indústria têxtil, com as

oficinas de costura impulsionadas pelo Pró-

Sertão. São José do Seridó também é o

município com menor vulnerabilidade social do

Rio Grande do Norte e o 15° do Nordeste com

esse índice.

Uma comitiva de empresários conferiu de perto,

na semana passada, o sucesso do Pró-Sertão

em São José do Seridó, especificamente a

unidade de costura da Caatinga Grande, na

zona rural. Estiveram presentes o diretor

superintendente do Sebrae-RN, José Ferreira

de Melo Neto, o secretário nacional do Trabalho

e da Previdência, Rogério Marinho, o presidente

da Federação das Indústrias do Rio Grande do

Norte (Fiern), Amaro Sales, e o empresário

André Street, cofundador da Stone, startup de

processamento de cartões, que visitou o Rio

Grande do Norte e conheceu experiências

exitosas de empreendedorismo.

Oficinas têxteis modificam a realidade de

famílias moradoras de regiões secas e pobres

no Estado

O secretário de Assistência Social do município,

Francisco Touché, destacou que o impacto do

Pró-Sertão em São José do Seridó foram

crescentes. 'É hoje o município do RN que

menos precisa de Bolsa Família. Reduzimos

pela metade o número de famílias dependentes

do benefício, graças à geração de emprego. A

inclusão produtiva é transformadora', enfatizou

Touché, citando a importância do Sistema S

para estruturar a cadeia produtiva local.

O diretor do Sebrae-RN lembrou que o órgão

apoia as oficinas de costura desde antes do

Pró-Sertão e participou diretamente da gestação

e execução do projeto de interiorização da

indústria. 'O Sebrae atua com a consultoria

técnica, estimula o empreendedorismo, apoia na

gestão, certificação e acesso a mercado',

explicou Zeca Melo.

Empregos

O Pró-Sertão representa hoje 3.720 empregos

diretos gerados no Estado, com 124 oficinas de

costura distribuídas por 46 municípios. Para a

parceira Guararapes, por exemplo, são
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produzidas 574 mil peças de vestuário por mês.

Em 2020, o Pró-Sertão já conta com 94 oficinas

de costura certificadas pela Associação

Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX).

No ano passado, o Sebrae investiu 4 mil horas

de consultorias Sebraetec, seja para melhoria

do processo produtivo, licenciamento

ambiental, saúde e segurança e Certificação

ABVTEX. O Sebrae também ofereceu

consultorias em gestão empresarial e viabilizou

missões empresariais na Galícia (Espanha),

Blumenau-SC (Febratex) e Fortaleza-CE

(Maquintex).

Durante a visita da comitiva, o empresário

Janúncio Nóbrega, presidente da Associação

Seridoense de Confecções (Asconf), observou

que 'as fábricas do Seridó produzem da moda

íntima ao boné, além de peças de jeans, sarja

e malha'.

Para o Secretário Especial da Previdência e do

Trabalho do Governo Federal, Rogério

Marinho, 'não há programa social mais

importante que o emprego'. Marinho foi um dos

idealizadores do Pró-Sertão, quando foi

secretário de Desenvolvimento Econômico do

RN. Ele enfatizou que São José do Seridó é um

exemplo de como a indústria têxtil possibilitou

uma cadeia de acontecimentos econômicos e

um ciclo virtuoso do desenvolvimento.

'Percebe-se que a cidade agora tem

supermercado, restaurantes, mais automóveis,

pessoas investindo na faculdade dos filhos.

Tudo, graças à geração de emprego com as

oficinas de costura', exemplificou Marinho.

Ele anunciou ainda um aporte de R$ 10

milhões que será conveniado pelo Governo

Federal com a prefeitura de Parelhas para a

instalação de uma Central de Corte Têxtil, que

possibilitará que os produtores locais também

empreendam com marcas próprias. 'Parelhas

estabeleceu um polo industrial e

geograficamente pode atender o conjunto de

municípios com uma logística melhor', declarou

o secretário.

Outra novidade anunciada por Rogério Marinho

foi a consignação no orçamento desse ano de

quase R$ 20 milhões para também viabilizar

um Centro de Comercialização, que permita

que pessoas de outros Estados possam se

abastecer das marcas do Seridó em uma

central.

Ele também pediu o apoio de André Street, que

conheceu o RN, para sensibilizar parceiros

nacionais. 'André é o maior vendedor que

podemos ter. Um empresário de 35 anos que

tem relacionamento com todo mundo

empresarial e que pode trazer a atenção de

grandes investidores para o nosso Estado',

frisou Marinho.

André Street, que trabalha com tecnologia e

setor financeiro, explicou que o objetivo da sua

visita ao Estado foi conhecer os potenciais e as

várias iniciativas empreendedoras do RN e

observar o setor produtivo por trás da cadeia.

'Buscar entender, por exemplo, como

empreendedores do semiárido conseguem

coisas extraordinárias a partir da mentalidade

empreendedora. Vou enviar uma carta a todos

os meus clientes do setor têxtil dizendo que

estive aqui e presenciei o trabalho de qualidade

de vocês. Minha missão será sensibilizar para

aumentar a carteira de clientes', garantiu o

cofundador da Stone.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Recursos para o NE

Clique aqui para abrir a imagem

O Banco do Nordeste e as entidades

empresariais do RN programaram uma alocação

de recursos do FNE para o Rio Grande do Norte

em 2020, da ordem de R$ 891 milhões. O plano

de destinação do crédito, por setores

econômicos, portes dos empreendimentos e

região em que se encontram os projetos

atendidos já está definido. No geral, os fundos

constitucionais têm R$ 46,3 bilhões, em 2020,

para fomentar o desenvolvimento em regiões

prioritária. Os financiamentos estão disponíveis

para empreendedores e produtores do Norte,

Nordeste e Centro-Oeste. A maior fatia dos

valores será destinada ao atendimento do

Nordeste, que contará com R$ 29,3 bilhões para

investimentos em setores como agricultura,

pecuária, indústria, agroindústria, turismo,

comércio, serviços e infraestrutura.

SETORES

Os Fundos Constitucionais foram criados para

implementar a política de desenvolvimento

regional e reduzir as desigualdades entre as

diferentes áreas do País. As operações de

crédito possibilitam, em condições atrativas, o

financiamento de projetos para abertura do

próprio negócio, investimentos para expansão

das atividades, aquisição de estoque e até para

custeio de gastos gerais administrativos.

Teto

O valor máximo de aposentadorias do INSS

sobe para R$ 6.101,06. Quem tem benefício

acima de um salário mínimo começa a receber

amanhã. O pagamento segue até a próxima

sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Tem um pequeno

resíduo neste mês. O salário mínimo foi

confirmado em R$ 1.045,00, desde ontem.

Recuperação

A reação da economia é resultado das medidas

que vem sendo adotadas pelo governo, como a

modernização das relações do trabalho, a

reforma da Previdência e as ações voltadas à

redução da burocracia. Tem o apoio do

Congresso Nacional que inicia amanhã os

trabalhos de 2020.

CHANCE

Os economistas costumam dizer que o País tem

43

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/01/36979772/36979772_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

domingo, 2 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

'chance única' de reduzir a carga e a burocracia

tributária. Para avançar mais na chamada

'justiça tributária'. O Brasil precisa tributar mais

os ricos e isentar os mais pobres. Esse é uma

das medidas em foco. Outra saída é reduzir os

incentivos concedidos. O benefício fiscal para

cerveja, por exemplo, custou R$ 2,8 bilhões em

quatro anos.

Reformas x crescimento

Por ser ano eleitoral - eleições municipais em

outubro - 2020 vai exigir um esforço

concentrado, nas votações do Congresso, no

primeiro semestre. O Ministro da Economia,

Paulo Guedes, ainda sonha com a criação de

um novo imposto. Tem a reação da sociedade

e da classe política brasileira. Na outra ponta,

como uma ferida que não quer fechar nunca, a

desigualdade ainda afeta o desenvolvimento do

país. O abismo de renda que separa os mais

ricos dos mais pobres volta a aumentar nos

últimos cinco anos, impulsionado pela recessão

de 2015 e 2016. Depois de um breve período

de inclusão social, a distância entre quem tem

muito e quem não tem quase nada voltou a se

aprofundar nos últimos cinco anos.

TRIBUTOS

Com o início do ano legislativo amanhã (3), o

governo espera que a votação da reforma

tributária aconteça até junho. O ministro Paulo

Guedes, o senado Davi Alcolumbre e o

deputado Rodrigo Maia combinaram criar uma

comissão mista, que vai conciliar as propostas

que tramitam no Congresso com a do governo,

ainda no primeiro semestre de 2020. O Brasil

precisa de outras reformas como a dos partidos

políticos e a aceitação do tal Pacto Federativo,

para acelerar o crescimento.

1- Os Fundos Imobiliários são nova aposta

para os investimentos em 2020. Em 2019, o

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

(Ifix) encerrou em alta de 34%, enquanto

Ibovespa avançou 27%. Cenário de juros

baixos impulsiona setor imobiliário, tornando

mais atraentes fundos a ele vinculados.

2- 'O crédito, em 2020, será a grande mola

propulsora do consumo'. Em entrevista com

Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa

Experian, o especialista em consumo comentou

que o acesso aos recursos deve ser garantido

pelo Cadastro Positivo já em janeiro e deve

beneficiar não bancarizados e micros e

pequenas empresas. O custo do crédito precisa

cair mais, na opinião dos empresários.

3- Em 2020, o Sistema de Pagamentos

Instantâneos e início da adoção do Open

Banking são destaques da agenda de

tecnologia dos bancos. O Open Banking no

Brasil começa no segundo semestre, e o início,

em novembro, a operação do sistema de

Pagamentos Instantâneos, que permitirá enviar

e receber dinheiro durante 24 horas por dia, 7

dias por semana em até 10 segundos.

AEROPORTO (I)

Em cinco anos o número de passageiros no

Aeroporto de Natal recuou em fluxo de

passageiros. Nada menos do que 253 mil, o

suficiente para encher cerca de 15 mil aviões.

Faltou de tudo um pouco, especialmente, uma

redução das tarifas e mais promoções. O hub

também fez falta.

AEROPORTO (II)
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No Aeroporto de Fortaleza, com o hub ali

instalado, as viagens internacionais tiveram um

incremento de 38% no ano passado,

totalizando 547 mil embarques e

desembarques. Em relação ao Nordeste, o

Estado ocupou o primeiro lugar, à frente de

Salvador e Recife, que registraram 432 mil e

537 mil chegadas e partidas, respectivamente.

NEGOCIAÇÃO

A Caern começa amanhã uma nova campanha

de renegociação de débitos em atraso com as

condições especiais que marcaram a grande

procura em 2019. Como nas campanhas

anteriores, para os pagamentos à vista serão

dispensados os juros e multa por atraso. Para

os parcelamentos, dependendo do valor da

entrada, será dispensado até 70% do valor de

juros e multa.

FEIRAS

O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento abre inscrições para as feiras

internacionais de alimentos e bebidas, em

2020. O objetivo do ministério é organizar

missões comerciais para atrair investimentos e

promover a expansão do agronegócio. Já a

Corregedoria do Ministério da Agricultura e

Pecuária reduz em 96% o tempo gasto para

finalização de processos administrativos. O

tempo médio de quatro anos e sete meses caiu

para cerca de 70 dias.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA

45



FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

domingo, 2 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Empresário da construção civil inicia
2020 mais confiante, diz CNI

Clique aqui para abrir a imagem

O Índice de Confiança do Empresário da

Indústria da Construção (ICEI-Construção) subiu

0,9 ponto em relação a dezembro de 2019 e

atingiu 64 pontos em janeiro deste ano, o maior

nível desde dezembro de 2010. O indicador, que

está 10,2 pontos acima da média histórica, foi

puxado, especialmente, pela percepção de

melhora das condições atuais da economia

brasileira. As informações são da Sondagem

Indústria da Construção, divulgada semana

passada pela Confederação Nacional da

Indústria (CNI). O ICEI-Construção varia de zero

a cem pontos. Quando está acima dos 50

pontos mostra que os empresários estão

confiantes.

A melhora da confiança é confirmada pelo

aumento da disposição dos empresários para

investir. O índice de intenção de investimentos

subiu 2,2 pontos em relação a dezembro e

alcançou 44,4 pontos em janeiro, o maior valor

desde setembro de 2014. Foi o quarto aumento

consecutivo do indicador que está 10,3 pontos

acima da média histórica. 'O cenário econômico

favorável, com juros baixos e inflação

controlada, estimula as pessoas a fazerem a

obra que estava sendo adiada ou comprar um

imóvel', analisa a economista da CNI, Dea

Fioravante. 'Isso aumenta a demanda por

serviços da construção e tem impacto na

propensão dos empresários para investir',

completa a economista.

Mercado da construção civil voltou a registrar

mais empreendimentos lançados no Sudeste do

país

De acordo com a Sondagem Indústria da

Construção, todos os índices de expectativas

dos empresários aumentaram em janeiro frente

a dezembro e continuam bem acima dos 50

pontos. Isso indica que há a perspectiva de

aumento do nível de atividade, de novos

empreendimentos, serviços e do emprego no

setor nos próximos seis meses.

Falta de demanda

Além disso, a pesquisa mostra que a demanda

interna insuficiente caiu da segunda para a

terceira posição no ranking dos principais

problemas enfrentados pelo setor no quarto

trimestre de 2019. O número de respostas que

apontam a falta de demanda como problema do
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setor diminuiu de 35,5% no terceiro trimestre

para 27,6% no quarto trimestre.

O principal problema da indústria da

construção, com 42,7% das menções, continua

sendo a elevada carga tributária. Em segundo

lugar, com 28,7% das respostas, aparece o

excesso de burocracia. Empatados em quarto

lugar, ambos com 21,9% das assinalações,

estão a falta de capital de giro e as taxas de

juros elevadas.

As condições financeiras da indústria da

construção também melhoraram no quarto

trimestre. O indicador de satisfação com a

situação financeira da empresa aumentou para

44,4 pontos e supera em 3 pontos o valor

registrado em igual período de 2018. O

indicador de satisfação com a margem de lucro

subiu para 40,3 pontos e está 3,8 pontos acima

do último trimestre de 2018. O indicador de

facilidade de acesso ao crédito subiu para 37,6

pontos.

'Os indicadores de condição financeira ainda

indicam insatisfação, por se situarem abaixo da

linha divisória dos 50 pontos. Porém,

alcançaram o maior valor desde o fim de 2014,

possivelmente influenciados pelas condições

de estabilidade macroeconômica', avalia a

pesquisa da CNI.

Melhor desempenho da atividade

O levantamento mostra ainda que o indicador

de evolução de atividade recuou para 45,8

pontos e o de número de empregados diminuiu

para 45,1 pontos em dezembro. Ambos

continuam abaixo da linha divisória dos 50

pontos, que separa o aumento da redução na

produção e do emprego. O indicador de

utilização da capacidade operacional ficou em

59% no mês passado.

'Os meses entre novembro e janeiro

apresentam sazonalidade desfavorável ao

setor da construção, portanto a queda mais

acentuada em dezembro é esperada e não

caracteriza interrupção do no processo de

recuperação observada ao longo do ano

passado', diz a Sondagem. No entanto,

destaca o estudo, em dezembro de 2019, o

resultado para o emprego e é o melhor desde

2013, e o desempenho da atividade é o melhor

desde 2012.

Essa edição da Sondagem Indústria da

Construção foi feita entre 6 e 17 de janeiro com

493 empresas do setor. Dessas, 177 são

pequenas, 206 são médias e 110 são de

grande porte.

MRV prevê novos lançamentos em Natal

Fechando 2019 com um aumento de 3,4% em

vendas líquidas se comparado ao ano anterior,

segundo prévia operacional, a MRV, que vem

se posicionando com uma plataforma de

soluções habitacionais, tem grande

expectativas para os próximos meses de 2020.

Atuando há 12 anos no mercado da

construção civil no Rio Grande do Norte, a

companhia pretende lançar dois

empreendimentos.

Ao longo do ano passado, as construtoras em

operação no Rio Grande do Norte geraram 951

empregos

A empresa, que opera em mais de 160 cidades

em diversas partes do país, tem atualmente no

Estado quatro condomínios fechados em
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construção na Zona Norte, Ponta Negra e

Lagoa Seca. 'As expectativas para 2020 são as

melhores. Com inflação controlada, juros mais

baixos, confiança do consumidor aumentando e

economia estável, acreditamos que o

crescimento da venda de unidades

habitacionais continue', fala Carlos Davidson

da Silva, gestor de vendas da MRV.

De 2016 a novembro de 2019, a MRV investiu

mais de R$ 2 milhões em urbanização no Rio

Grande do Norte. Esse valor refere-se a

construções e melhorias de vias, parques,

praças, equipamentos públicos e infraestrutura

urbana em geral, de acordo com as demandas

locais. As obras de urbanização são realizadas

juntamente com a construção dos condomínios

para beneficiar não só os clientes, mas todos

os moradores das regiões em que a MRV está

presente.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Dólar passa de R$ 4,28 e fecha no
maior nível desde criação do real

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Em um dia marcado por forte volatilidade no

mercado financeiro, o dólar voltou a subir e

fechou no maior valor nominal desde a criação

do real. O dólar comercial encerrou a sexta-feira

(31) vendido a R$ 4,286, com alta de R$ 0,027

(0,63%).

Foi a terceira sessão seguida de alta da moeda

norte-americana, que encerrou janeiro com

valorização de 6,8% em relação ao real. Essa

foi a maior alta para meses de janeiro em dez

anos. A divisa sobe há cinco semanas seguidas.

O euro comercial também subiu e fechou o dia

em R$ 4,753, alta de 1,5%.

Nem a intervenção do Banco Central (BC)

segurou a cotação. Hoje, a autoridade

monetária vendeu US$ 3 bilhões das reservas

internacionais com compromisso de recomprar o

dinheiro em junho.

A turbulência repetiu-se no mercado de ações.

Depois de uma recuperação ontem (30), o

índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores

de São Paulo), fechou o dia com queda de

1,66%, aos 113.605 pontos. O indicador operou

o dia todo em baixa.

A sessão foi marcada pelo receio de que o novo

vírus descoberto na China traga impactos para a

segunda maior economia do planeta. Ontem, a

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou

estado de emergência global por causa da

doença. A China e países próximos adotaram

medidas para conter a disseminação da doença.

O anúncio pelo governo chinês de que o

coronavírus terá menos impacto na saúde e na

economia do que a epidemia de Síndrome

Respiratória Aguda Grave (Sars, sigla em

inglês), em 2003, foi insuficiente para acalmar o

mercado . A taxa de mortalidade do vírus, até

agora, está em 2%, menor que a de outras

epidemias globais.

O confinamento dos habitantes de diversas

cidades afetadas pela doença reduz a produção

e o consumo da China. A expectativa de

desaceleração da economia chinesa impacta

diretamente países como o Brasil, que exporta

diversos produtos, principalmente commodities

(bens primários com cotação internacional) para
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o país asiático. Com menos exportações,

menos dólares entram no país, pressionando a

cotação para cima.

As expectativas em torno da política monetária

também interferiram nas negociações. Na

próxima semana, o Comitê de Política

Monetária (Copom) do Banco Central define os

juros básicos no Brasil. Caso a taxa Selic -

juros básicos - caia para 4,25% ao ano, o país

se tornará menos atrativo para os investidores

externos, e a entrada de dólares diminuirá.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Servidores estaduais fazem protesto
contra a reforma

Clique aqui para abrir a imagem

Em protesto à reforma da previdência do

Governo do Estado, os servidores estaduais de

diversas categorias organizam uma

manifestação nesta segunda (3) e terça-feira (4)

na Assembleia Legislativa, onde a governadora

Fátima Bezerra vai estar para apresentar o

plano de governo de 2020. Organizado pelo

Fórum de Servidores, o protesto reúne

servidores da administração direta, saúde e

educação - esse último, reduto político da atual

governadora. Na terça-feira, os policiais civis se

juntam ao protesto com paralisação das

atividades.

A manifestação surge da insatisfação dos

servidores com a proposta da reforma da

previdência apresentada na quinta-feira (30) às

categorias. A principal reclamação é em relação

a taxação dos inativos que recebem acima de

R$ 2,5 mil. Atualmente, somente os inativos que

recebem acima do teto do INSS (R$ 6,1 mil) são

taxados. Entretanto, os servidores também

reclamam do aumento das alíquotas para os

ativos, mudanças na idade mínima e no cálculo

da aposentadoria.

Governo apresentou proposta aos Fórum dos

Servidores na semana passada e texto

desagradou

O governo afirma que a reforma é necessária

para diminuir o déficit da previdência,

atualmente de R$ 140 milhões mensais, mas

não descarta negociação com os servidores.

Sem mudanças, a estimativa é que o déficit

alcance R$ 6,1 bilhões entre 2020 e 2022. Com

a reforma, há uma economia estimada em R$

726 milhões no período.

A presidente do Sindicato dos Servidores da

Administração Direta do Estado (Sinsp),

Janeayre Souto, afirma que os servidores estão

'indignados com essa 'PEC da Morte', que vai

promover um confisco cruel no salário dos

servidores ativos e principalmente aposentados

e pensionistas.' Para a sindicalista, integrante

do Fórum de Servidores, que discute a proposta

desde dezembro do ano passado, 'vai ser uma

grande mobilização porque todos temem esse

confisco, que é um crime.'

O sindicado dos profissionais de saúde e da

educação (Sindsaúde e Sinte, respectivamente)

também confirmam participação na
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manifestação. O Sinte afirma que 'tem lutado

para barrar a reforma da previdência do RN

junto ao Fórum de Servidores e outras

entidades sindicais que representam o

funcionalismo público estadual.' Já o

Sindsaúde diz que 'a reforma de Fátima vai

aumentar a precarização do serviço público no

Estado do Rio Grande do Norte e irá penalizar

os servidores e aposentados que recebem

menos.'

Policiais civis

Paralelo às manifestações na Assembleia

Legislativa, que devem interferir em diversos

serviços do Estado, o Sindicato dos Policiais

Civis decidiu na sexta-feira por uma

paralisação de 24h na próxima terça-feira (4). A

paralisação também é protesto à reforma da

previdência. Os policiais civis devem se

concentrar na sede do sindicato nesse dia.

Somente as delegacias de plantão devem

funcionar, para a realização de Boletins de

Ocorrência e flagrantes. A Delegacia

Especializada em Homicídios e Proteção à

Pessoa (DHPP) também vai manter o plantão

para eventuais crimes.

Em relação à reforma, a diretoria do Sinpol

reivindica a inclusão de peculiaridades da

atividade policial nas regras de aposentadoria.

Entretanto, o presidente, Nilton Arruda, não

detalhou quais são as mudanças pedidas.

Além de fazer parte da agenda de protestos

estaduais, a paralisação da categoria também

faz parte de um movimento nacional para

reivindicar uma PEC Paralela na reforma

federal da previdência. O movimento é

comandado pela Confederação Brasileira de

Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).

Negociação

O chefe do Gabinete Civil do governo,

Raimundo Alves, afirma que a proposta vai ser

levada para a Assembleia Legislativa somente

após 'esgotar toda a negociação com o Fórum'.

Uma reunião está marcada para a próxima

quarta-feira (5) com as categorias do

funcionalismo público. Na última, ocorrida na

quinta-feira (30), os servidores chegaram a

abandonar a reunião com o governo por falta

de consenso.
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Bolsonaro divulga parcerias
comerciais e projetos negociados em

Davos

Clique aqui para abrir a imagem

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no

Twitter neste sábado, dia 1º, para destacar

parcerias comerciais negociadas recentemente

e a possível entrada de recursos vindos da

Suíça, após a apresentação de projetos na

ordem de R$ 320 bilhões feita pelo ministro da

Economia, Paulo Guedes, durante o Fórum

Econômico Mundial de Davos.

"O ministro Guedes, na Suíça, apresentou

possibilidades de investimentos em torno dos

R$ 320 bilhões. O primeiro-ministro indiano

Narendra Modi anunciou que parcerias com o

Brasil poderão chegar aos US$ 50 bilhões até

2022. Reino Unido sinalizando acordos

bilaterais, Base de Alcântara sic... Seguimos!",

diz a publicação do presidente da República. O

tuíte vem acompanhado por uma imagem que

faz referência à missão do governo nacional na

Índia em janeiro. "Um dos maiores números de

acordos assinados por um presidente brasileiro

numa visita oficial, 15 no total. Assim, Brasil e

Índia botam sua relação em outro nível", diz o

texto da imagem.

Na Suíça, Guedes teve um encontro com 20

grandes investidores para apresentar o

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Foram escolhidos para a apresentação os 115

projetos já estruturados ou ainda em fase de

estudo que compõem a carteira para 2020 e

2021, que equivalem a R$ 320 bilhões, sendo

R$ 264,1 bilhões em investimentos e outros R$

55,5 bilhões em privatizações. Isso inclui o leilão

de 5G, cuja consulta pública será aberta em

fevereiro, no qual Estados Unidos e China estão

envolvidos numa disputa por causa da nova

tecnologia.

De acordo com o governo, o edital e o leilão

estão previstos para o segundo semestre deste

ano. As estimativas iniciais de valor da outorga

(taxa paga para explorar a concessão pública)

mais os investimentos ficam em torno de R$ 20

bilhões. Guedes também apresentou a carteira

com 11 ferrovias, 22 aeroportos divididos em

três blocos, 19 rodovias, além da privatização

de empresas como Eletrobras, Nuclep, Casa da

Moeda e estudos para a desestatização da

Telebras e Correios.

Quanto à missão junto ao governo indiano, a

imagem usada por Bolsonaro no tuíte cita o

resultado das 15 negociações, como

55

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/01/36985780/36985780_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

sábado, 1 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

memorandos de entendimento nas áreas de

bioenergia, saúde, recursos minerais,

intercâmbio cultural, acordo para facilitação de

investimentos e declaração conjunta no campo

da pecuária e produção leiteira.

Vale destacar que um dos principais pleitos do

agronegócio levados pela ministra da

Agricultura, Tereza Cristina, à Índia não foi

atendido: a redução nas tarifas para a

importação de carnes. Embora aberto para o

frango brasileiro, o mercado indiano impõe

tarifas de 30% para produtos inteiros, 100%

para cortes de frangos e 27% para suínos.

Estadão Conteúdo

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Bolsonaro divulga parcerias
comerciais e projetos negociados em

Davos

Clique aqui para abrir a imagem

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no

Twitter neste sábado (1º), para destacar

parcerias comerciais negociadas recentemente

e a possível entrada de recursos vindos da

Suíça, após a apresentação de projetos na

ordem de R$ 320 bilhões feita pelo ministro da

Economia, Paulo Guedes, durante o Fórum

Econômico Mundial de Davos.

"O ministro Guedes, na Suíça, apresentou

possibilidades de investimentos em torno dos

R$ 320 bilhões. O primeiro-ministro indiano

Narendra Modi anunciou que parcerias com o

Brasil poderão chegar aos US$ 50 bilhões até

2022. Reino Unido sinalizando acordos

bilaterais, Base de Alcântara sic... Seguimos!",

diz a publicação do presidente da República. O

tuíte vem acompanhado por uma imagem que

faz referência à missão do governo nacional na

Índia em janeiro. "Um dos maiores números de

acordos assinados por um presidente brasileiro

numa visita oficial, 15 no total. Assim, Brasil e

Índia botam sua relação em outro nível", diz o

texto da imagem.

Na Suíça, Guedes teve um encontro com 20

grandes investidores para apresentar o

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Foram escolhidos para a apresentação os 115

projetos já estruturados ou ainda em fase de

estudo que compõem a carteira para 2020 e

2021, que equivalem a R$ 320 bilhões, sendo

R$ 264,1 bilhões em investimentos e outros R$

55,5 bilhões em privatizações. Isso inclui o leilão

de 5G, cuja consulta pública será aberta em

fevereiro, no qual Estados Unidos e China estão

envolvidos numa disputa por causa da nova

tecnologia.

De acordo com o governo, o edital e o leilão

estão previstos para o segundo semestre deste

ano. As estimativas iniciais de valor da outorga

(taxa paga para explorar a concessão pública)

mais os investimentos ficam em torno de R$ 20

bilhões. Guedes também apresentou a carteira

com 11 ferrovias, 22 aeroportos divididos em

três blocos, 19 rodovias, além da privatização

de empresas como Eletrobras, Nuclep, Casa da

Moeda e estudos para a desestatização da

Telebras e Correios.

Quanto à missão junto ao governo indiano, a

imagem usada por Bolsonaro no tuíte cita o

resultado das 15 negociações, como
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memorandos de entendimento nas áreas de

bioenergia, saúde, recursos minerais,

intercâmbio cultural, acordo para facilitação de

investimentos e declaração conjunta no campo

da pecuária e produção leiteira.

Vale destacar que um dos principais pleitos do

agronegócio levados pela ministra da

Agricultura, Tereza Cristina, à Índia não foi

atendido: a redução nas tarifas para a

importação de carnes. Embora aberto para o

frango brasileiro, o mercado indiano impõe

tarifas de 30% para produtos inteiros, 100%

para cortes de frangos e 27% para suínos.
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Pessoas físicas já podem emprestar
dinheiro a juros

Clique aqui para abrir a imagem

Uma nova modalidade de empréstimo permite

que pessoas físicas emprestem dinheiro com

juros para pessoas físicas. E já existem

aplicativos para conectar os dois lados.

Uma nova modalidade de empréstimo permite

que pessoas físicas emprestem dinheiro a juros

para pessoas físicas. O que no passado seria

chamado de agiotagem, agora recebeu o nome

de sociedade de empréstimo entre pessoas.

Você emprestaria dinheiro a quem não

conhece?

A investidora Ivete Turola, que mora em São

Paulo, emprestou para a chef de cozinha Valéria

Rubio, que vive em Tietê, no interior paulista.

Elas nunca se viram e fecharam o negócio por

um aplicativo que une as duas pontas: quem

precisa de dinheiro e quem quer emprestar.

A vantagem para Valéria foi o custo mais baixo.

Ela pegou R$ 1 mil e vai pagar em quatro

meses com juro mensal de 4%, uma taxa menor

do que a média do crédito pessoal, que é de 6%

no Brasil. Segundo o Banco Central, algumas

instituições chegam a cobrar 27% ao mês.

'O que a gente quer? Pagar mais barato. Vou

comprar equipamento, utensílios, coisas que eu

preciso para fazer as minhas pizzas', diz

Valéria.

Para Ivete, que é investidora, a vantagem de

emprestar o dinheiro foi ganhar mais do que em

outras aplicações.

'Renda fixa tem taxas, hoje em dia, de no

máximo 1%. E na minha operação eu vou ter

um retorno de 3,45%. Então, é bem maior'.

Essa modalidade de empréstimo, conhecida

como Sociedade de Empréstimo entre Pessoas

(SEP), tem o aval do governo desde 2018. As

plataformas eletrônicas que fazem a

intermediação precisam ter autorização do

Banco Central para operar nesse mercado. É

preciso lembrar que não há garantias: quem

empresta dinheiro assume o risco de não

receber.

Para diminuir o risco de calote, cabe às

empresas analisar o histórico de quem pede

empréstimo. Para isso, elas cobram taxas que,
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no caso de Valéria, chegaram a R$ 80. A

promessa é: quem paga em dia consegue

juros menores da próxima vez.

'Aqui é uma plataforma onde bons pagadores

encontram bons poupadores. Ele nunca vai

querer dar o cano aqui, porque aqui passa a

ser um lugar seguro onde ele pode procurar

dinheiro no caso de uma emergência', explicou

Marcelo Villela, cofundador da empresa.

O economista Andrew Storfer, diretor de

Economia da Anefac, vê a modalidade como

alternativa para quem não tem acesso fácil ao

crédito. A principal recomendação para quem

vai pegar empréstimo é comparar bem as taxas

de juros com outras modalidades do mercado.

E, para quem empresta, cuidado.

'Que se tenha um pouco mais de critério ao

emprestar. Porque não importa se a taxa é alta

ou baixa, o importante é aquele dinheiro voltar,

que seja pago realmente esse empréstimo,

esse financiamento', disse Storfer.

Pelo próprio aplicativo, Ivete procurou se

informar sobre Valéria antes de liberar o

dinheiro.

'Eu gostei, ela é uma pessoa batalhadora. Ela

está tentando empreender'.

'O fato também de ser uma coisa pessoal, de

você saber que alguém está te ajudando, eu

acho isso fantástico', respondeu Valéria.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Lei de franquia: saiba o que muda
com as novas regras

Clique aqui para abrir a imagem

Quem tem uma franquia ou pretende entrar

nesse mercado, precisa ficar de olho no

calendário. A lei de franquia mudou e o prazo

para se adequar as novas regras termina no dia

27 de março.

O Brasil é um dos poucos países do mundo que

tem uma lei especifica para regular o setor de

franquia. Ela foi elaborada em 1994 e serviu de

modelo para outros países. Mas a partir de 27

de março entra em vigor uma nova legislação,

que contempla o avanço nas relações entre

franqueador e franqueados nesses últimos 25

anos.

'Ela pega toda a experiência que nós tivemos de

1994 até 2019. As melhores práticas

identificadas no setor em todo esse período,

passa a ser legislação", explica Marcelo Maia,

diretor executivo da Associação Brasileira de

Franchising (ABF).

- A relação entre franqueador e franqueado não

é de consumo. É uma relação entre dois

empresários.

- Ausência de vínculo empregatício entre as

partes envolvidas. O franqueado e seus

funcionários não são empregados do

franqueador. Mesmo em período de

treinamento.

- O franqueador pode alugar um imóvel no nome

dele e sublocar para o franqueado.

Há mudanças importantes também na circular

de oferta de franquia. 'Ela detalha o tipo de

negócio que se está oferecendo como franquia,

quais potencialidades, como se dão os ganhos,

como se dará a relação comercial entre

franqueador e franqueado, as questões de

treinamento de pessoal, qual é todo o tipo de

suporte que o franqueador vai dar para o seu

franqueado', explica Marcelo.

O franqueador precisa mudar a circular de oferta

de franquia até o dia 27 de março.

ABF - Associação Brasileira de Franchising

Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 9º andar

Conj. 92 - Vila Olímpia

São Paulo - SP / CEP: 05425-070
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Telefone: (11) 3020-8800

E-mail: relacionamento@abf.com.br

Facebook: @abfoficial

Instagram: @abfoficial

www.abf.com.br

Shopping Pátio Paulista

Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista

São Paulo/SP - CEP: 01327-900

Telefone: (11) 3179-8504

Facebook:

https://m.facebook.com/patiopaulista/

Instagram:

https://instagram.com/patiopaulistashopping

www.shoppingpatiopaulista.com.br
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O novo normal é o incerto

Clique aqui para abrir a imagem

A ideia de que a economia global estava

prestes a entrar em um novo ciclo de

normalidade após os desequilíbrios iniciados em

2008 começava a ganhar trânsito. Do mesmo

modo, as expectativas sobre a economia

brasileira estavam ficando mais otimistas. Não

era provável, todavia, que se entrasse em um

período de estabilidade econômica, global ou

nacionalmente. O mais provável é que

surgissem imprevistos, que gerariam novos

desequilíbrios. A economia não existe em

separado do resto do sistema social. Ela não

pode entrar em um estado sustentado de

normalidade com os sistemas políticos a gerar

incertezas e riscos e as sociedades passando

por mudanças estruturais muito rápidas.

Governantes imprudentes e reacionários

imaginam que possam defender suas

economias fechando fronteiras e adotando

práticas protecionistas. Acreditam que acordos

bilaterais podem funcionar em substituição às

redes globais de comércio e aos mecanismos

multilaterais. É improvável que a soma de

acordos país a país seja capaz de resolver as

falhas de integração decorrentes da

desorganização de cadeias globais. A equação

não fecha. É a receita certa de desastres

econômicos.

Toda a produção relevante já é distribuída por

cadeias globais de suprimentos. Um sobressalto

na China, como aconteceu com o coronavirus,

que leve ao fechamento temporário de unidades

locais repercute imediatamente por toda a

cadeia e pode levar a rupturas no fluxo de

partes e mercadorias, afetando as principais

linhas de produção do mundo. A Apple vê a

expansão da oferta de iPhones ameaçada pela

crise do coronavirus, porque eles são montados

na China e têm componentes produzidos lá e

em outros países. Como ela, todas as grandes

empresas globais têm na China um hub de

suprimento, demanda ou montagem de seus

produtos.

A aprovação da Brexit pelo parlamento britânico

e o início formal das negociações sobre os

passos concretos para sua concretização foram

comemorados como o princípio do fim das

incertezas. Mas, ninguém pode prever as

consequências deste incerto processo de saída.

A operação levará tempo e entrará por rotas

desconhecidas. O Reino Unido é parte da UE

desde 1973. Não é trivial desfazer os laços de
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mais de 40 anos e refazê-los em outro padrão

de convivência. O país ainda permanecerá na

União Europeia até o fim do ano, para que

encontrem esses termos de coexistência.

Haverá consequências para os dois lados. Esta

será a mais importante mudança no status

global do Reino Unido, desde o fim do império

britânico. Do lado da UE, representará o

principal revés nos seus 70 anos de laboriosa

construção. Ela perderá, de repente, 15% de

sua economia, a maior fatia das despesas

militares e a City de Londres, um dos hubs

mais antigos e importantes do mercado

financeiro mundial.

O surto de doença aguda respiratória do 2019-

nCoV, o novo tipo de coronavirus, pegou o

mundo de supresa. Não devia. Os cientistas

vêm alertando há tempos que o avanço da

sociedade urbana sobre o mundo natural e o

contato inadequado com animais silvestres

exporia o ser humano a vírus existentes na

natureza, mas desconhecidos da medicina. Por

esta via surgiriam novas e perigosas doenças

infectocontagiosas. A conexão com a

globalização tende a gerar ciclos reiterados de

emergências mundiais de saúde. A mobilidade

global faz com que doenças transmissíveis não

fiquem confinadas aos locais de origem e se

propaguem com rapidez. Daí o alerta dos

cientistas sobre o risco crescente de

pandemias de alcance global.

De nada adianta fechar fronteiras. A integração

global já consolidada garante a movimentação

de pessoas em escala suficiente para produzir

pandemias. Há alertas similares sobre o efeito

da mudança climática na migração de vetores

de doenças para outras áreas do globo. O

território deles se expande à medida que a

temperatura média nesses locais se aproxima

da temperatura média dos ecossistemas em

que se desenvolveram.

O protecionismo, a perseguição de imigrantes e

muros nas fronteiras não são respostas de

políticas públicas aptas a enfrentar os desafios

emergentes. São reações arcaicas, pensadas

para problemas historicamente superados.

Apenas agravam o quadro de desequilíbrios da

transição estrutural e tecnológica em que nos

encontramos.

A sedução populista dos reacionários vem da

simplificação de fenômenos que lhes permite

identificar inimigos fáceis e falsos, que

prometem destruir. Ao ganharem apoio popular

com promessas vãs, passam a corroer a ordem

legal e constitucional e a enfraquecer os

alicerces da democracia. Em guerra

permanente contra inimigos ilusórios, mas sem

a nobreza do Quixote, movem-se de teoria

conspiratória em teoria conspiratória, até

perderem de vez a credibilidade. Serão

varridos pelos ventos da mudança que

imaginaram conter com diques de papel.

Mas, o problema não é a durabilidade desses

governos de mentalidade autoritária. A questão

chave é a quantidade de danos irrecuperáveis

e o grau de atraso no enfrentamento real dos

desafios da transição causados por suas

políticas equivocadas.

É possivel prever o aumento da instabilidade

política, econômica e social causada pela

mudança vertiginosa e pelos erros de política

oriundos da negação da mudança. A recusa de

adaptar a sociedade humana a novos modos

sustentáveis pode ser fatal. As respostas

retrógradas atrasam o processo de inovação e

de adaptação à mudança, além de permitir o
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agravamento de processos de alto risco, como

a emergência climática.

Os eventos detonadores de atrasos e

retrocessos podem ser os mais diferentes e

inesperados. O plebiscito a favor da Brexit gera

incertezas e riscos desconhecidos. A eleição

de Trump foi, com certeza, um fator de atraso

nas respostas dos Estados Unidos, ainda uma

das principais fontes mundiais de inovação

tecnológica. A eleição de Bolsonaro pode

produzir um atraso de décadas na resposta do

Brasil e fazer o país perder o passo na

transição do século XXI. Trump ataca a

agência ambiental e o complexo da NASA,

particularmente nos ramos que cuidam da

ciência climática. Bolsonaro ataca o INPE, a

pós-graduação e a formação de cientistas do

país, já em desvantagem em relação a países

emergentes como China e Índia. Temos ilhas

de excelência científica, hoje fortemente

ameaçadas, mas não conseguimos ainda ter a

escala necessária para nos tornarmos um

centro de inovação científica e tecnológica.

Vivemos uma era de imprevistos. Subestimar

os riscos envolvidos na grande transição global

é o perigo presente mais grave que nos

ameaça. Ele é produzido pelos surtos de

síndrome de pollyana no mercado financeiro e

por governantes incidentais e irresponsáveis. O

novo normal não é a normalidade, é a

incerteza, a emergência serial de eventos

atípicos e intratáveis pelos modelos

convencionais de análise.

* Sérgio Abranches é cientista político, escritor

e comentarista da CBN. É colaborador do blog

com análises do cenário político internacional
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Porto de Santos faz 128 anos de olho
em inovações e busca 40% da

balança comercial brasileira

Clique aqui para abrir a imagem

O Porto de Santos, no litoral de São Paulo,

comemora 128 anos neste domingo (2) e a

palavra de ordem na área portuária é

'modernização'. Em entrevista ao G1, o diretor-

presidente da antiga Companhia Docas do

Estado de São Paulo (Codesp), agora Santos

Port Authority (SPA), Casemiro Tércio Carvalho,

enfatizou que o Porto chega aos 128 anos com

uma missão: disrupção. Além disso, o Porto de

Santos quer ser responsável pela passagem de

40% da balança comercial brasileira nos

próximos anos.

O Porto de Santos, localizado nos municípios de

Santos e Guarujá, é o principal porto brasileiro e

o maior complexo portuário da América Latina,

respondendo pela movimentação de quase um

terço das trocas comerciais brasileiras.

Visto como uma importante força para o avanço

da economia brasileira, o Porto de Santos entra

neste novo ano dentro dos planos de expansão

e desenvolvimento do Governo Federal, o que

inclui a desestatização da SPA (veja abaixo) e a

implantação do programa BR do Mar, que

mudará o sistema de fretamento de

embarcações com o objetivo de impulsionar a

navegação de cabotagem. O programa deverá

garantir que Santos concentre cargas do Brasil,

se tornando um 'hub port'.

"É um Porto fundamental, já que 30% da nossa

balança comercial passa por Santos e isso tem

um significado importantíssimo para a nossa

economia. É um Porto que vem trabalhando,

operando, desde o ciclo do café e que, agora,

está se dinamizando, incorporando tecnologia

de informação, de ponta e atingindo padrões

que não deixam a desejar a nenhum outro porto

do mundo", disse o ministro da Infraestrutura,

Tarcísio Gomes de Freitas, em visita à Baixada

Santista.

Para o diretor-presidente da SPA, o primeiro

passo para o futuro é a disrupção, que significa

a interrupção do curso normal de um processo.

"Precisamos olhar a tecnologia, olhar o que o

mundo está fazendo em termos de revolução

tecnológica e nos espelharmos nisso. O Porto

do passado fica na história, na lembrança.

Temos que olhar o Porto do futuro, que é o da

tecnologia."

Para Tércio, a modernização se torna
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importante pois, se Santos não se modernizar,

outros portos tomarão o rumo da tecnologia.

"Eles fazem e capturam o papel que Santos

tem hoje para a economia e o objetivo que é

de se tornar, de fato, o 'hub' brasileiro na

exportação e importação de contêineres e

garantir sua participação na exportação de

commodities."

Para a contribuição desse investimento

necessário em modernização e tecnologia,

surgem os arrendamentos. Na última quarta-

feira (29), a Hidrovias do Brasil S/A assinou o

contrato de 25 anos de concessão do terminal

STS20 e a previsão é que sejam investidos R$

219,25 milhões. Já em 2019, foram realizados

13 leilões de arrendamento portuário, um

recorde para o setor que deverá ser batido já

em 2020, quando estão previstos mais 15

leilões.

As concessões dos terminais garantem

investimentos do setor privado e vão de acordo

com os planos da SPA para o futuro, que

propõem um porto mais lógico e mais eficiente,

com a meta de se atingir 40% da balança

comercial brasileira.

"É um método de ocupação da operação

portuária interessante. Você traz o mercado de

capitais, mercado de infraestrutura, para a

operação portuária. Isso é um sinal de

maturação da operação portuária no Brasil e os

próximos passos vão nesse sentido. O

processo de desestatização é justamente

chamar o mercado para investir no Porto,

investir de forma consolidada, com eficiência",

explicou o diretor-presidente da estatal.

A desestatização da SPA é um dos principais

projetos do Governo Federal para o Porto de

Santos, que deverá acontecer nos próximos

anos, e já se encontra qualificada no Programa

de Parcerias e Investimentos (PPI) da

Presidência da República.

De acordo com o Secretário Nacional de Portos

e Transportes Aquaviários (SNPTA), Diogo

Piloni, o modelo ainda não está definido e será

escolhido somente a partir dos estudos que

serão realizados pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

já neste ano.

"Não estamos falando de privatização. O

processo de desestatização envolve a

possibilidade de vários modelos, entre eles a

privatização, mas também temos a concessão

e a abertura de capital. Esse processo de

discussão será feito de maneira muito presente

com a comunidade de Santos, com os

armadores, operadores, trabalhadores, para

que a gente possa modelar algo que faça

sentido para um Porto com a complexidade que

tem o Porto de Santos."

Para o diretor-presidente da Federação

Nacional dos Operadores Portuários (Fenop),

Sérgio Aquino, o modelo de gestão portuária

que existe no Brasil atualmente se tornou

'incorreto' e 'inadequado' com o passar dos

anos e é preciso parabenizar o Governo

Federal pela coragem de enfrentar isso. Apesar

disso, ele faz ressalvas ao processo de

desestatização.

"O único país do mundo que tem porto

privatizado é a Austrália e há contestações

sobre os resultados, sobre o que aconteceu lá.

Com a desestatização, seria interessante que o

governo se posicionasse para garantir
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instrumentos que retirem a burocracia e

intervenção dos órgãos públicos sobre os

terminais, não somente sobre a administração

portuária."

Segundo Aquino, não adianta resolver somente

a administração portuária e permitir que as

empresas que arrendam terminais continuem

engessadas. "Atualmente, se uma empresa

quer investir em um terminal, alterar a

característica por conta do mercado ou algo

assim, ela depende de um verdadeiro calvário

perante os órgãos públicos", finalizou.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o

objetivo da desestatização é tornar a gestão de

ativos portuários mais eficiente, agilizar a

realização de investimentos em infraestrutura e

desonerar os cofres públicos de investimentos

que lhe são atualmente obrigatórios. A

expectativa do governo é que o processo de

desestatização seja concluído em 2022.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Geração de emprego do Pró

Clique aqui para abrir a imagem

O município de São José do Seridó está no

semiárido potiguar e possui hoje uma população

estimada de 4.634 habitantes, segundo dados

do IBGE. Sua economia se baseia

principalmente na indústria têxtil, com as

oficinas de costura impulsionadas pelo Pró-

Sertão. São José do Seridó também é o

município com menor vulnerabilidade social do

Rio Grande do Norte e o 15° do Nordeste com

esse índice.

Uma comitiva de empresários conferiu de perto,

nesta quarta-feira (29), o sucesso do Pró-Sertão

em São José do Seridó, especificamente a

unidade de costura da Caatinga Grande, na

zona rural. Estiveram presentes o diretor

superintendente do Sebrae-RN, José Ferreira

de Melo Neto, o secretário nacional do Trabalho

e da Previdência, Rogério Marinho, o presidente

da FIERN, Amaro Sales, e o empresário André

Street, cofundador da Stone, startup de

processamento de cartões, que está visitando o

Rio Grande do Norte e conhecendo

experiências exitosas de empreendedorismo.

O secretário de Assistência Social do município,

Francisco Touché, destacou que o impacto do

Pró-Sertão em São José do Seridó foram

crescentes. 'É hoje o município do RN que

menos precisa de bolsa família. Reduzimos pela

metade o número de famílias dependentes do

benefício, graças a geração de emprego. A

inclusão produtiva é transformadora', enfatizou

Touché, citando a importância do Sistema S

para estruturar a cadeia produtiva local.

O diretor do Sebrae-RN lembrou que o Sebrae

apoia as oficinas de costura desde antes do

Pró-Sertão e participou diretamente da gestação

e execução do projeto de interiorização da

indústria. 'O Sebrae atua com a consultoria

técnica, estimula o empreendedorismo, apoia na

gestão, certificação e acesso a mercado',

explica Melo.

O Pró-Sertão representa hoje 3.720 empregos

diretos gerados no Rio Grande do Norte, com

124 oficinas de costura distribuídas por 46

municípios. Para a parceira Guararapes, por

exemplo, são produzidas 574 mil peças de

vestuário por mês. Em 2020, o Pró-Sertão já

conta com 94 oficinas de costura certificadas

pela ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo

Têxtil.
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No ano passado o Sebrae investiu 4.000 horas

de consultorias Sebraetec, seja para melhoria

do processo produtivo, licenciamento

ambiental, saúde e segurança e Certificação

ABVTEX. O Sebrae também ofereceu

consultorias em gestão empresarial e viabilizou

missões empresariais na Galícia, Blumenau-SC

(Febratex) e Fortaleza-CE (Maquintex).

Para o Secretário Especial da Previdência e do

Trabalho do Governo Federal, Rogério

Marinho, 'não há programa social mais

importante que o emprego'. Marinho foi um dos

idealizadores do Pró-Sertão, quando foi

secretário de Desenvolvimento Econômico do

Rio Grande do Norte. Ele enfatizou que São

José do Seridó é um exemplo de como a

indústria têxtil possibilitou uma cadeia de

acontecimentos econômicos e um ciclo virtuoso

do desenvolvimento. 'Percebe-se que a cidade

agora tem supermercado, restaurantes, mais

automóveis, pessoas investindo na faculdade

dos filhos. Tudo, graças a geração de emprego

com as oficinas de costura', exemplifica

Rogério.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, SISTEMA S
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Governo define proposta e alíquotas

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Ícaro Carvalho

A proposta da reforma da Previdência dos

servidores estaduais teve mudança com relação

à apresentada inicialmente, em dezembro do

ano passado. A faixa de isenção dos inativos,

antes prevista para até um salário mínimo, ficou

até R$ 2.500,00. Após essa quantia, o servidor

aposentado vai contribuir com o regime

previdenciário.

Secretários estaduais detalham a proposta de

reforma da previdência que teve alteração em

relação ao texto apresentado inicialmente pela

equipe econômica

Atualmente, o servidor aposentado no Rio

Grande do Norte só contribui com o sistema

caso receba acima do teto do INSS, que é de

R$ 6.101,05.

A proposta da reforma foi detalhada na tarde

desta sexta-feira (31) pela equipe econômica do

Governo, no Centro Administrativo, em Natal. Já

no tocante à contribuição dos servidores ativos,

as alíquotas saem dos 11% para todos os

funcionários e passam a ir dos 12%, nos

menores salários, até os 18,5%, para as

maiores remunerações no Estado.

Em resumo, os ativos que recebem até R$

2.500,00 passarão a pagar 12%, ao invés de

11%; Entre R$ 2.500,01 e R$ 5.000,00, a

alíquota vai dos 11% para 14%; entre R$

5.000,01 e R$ 10.000,00 vai de 11% para

16,5%. Acima de R$ 10.000,00 a contribuição é

em cima de R$ 18,5%.

Já para os inativos, quem recebe até R$

2.500,00 não paga contribuição. A partir de R$

2.500,01, e R$ 5.000,00, a alíquota é de 14%.

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00, a taxa é de

16,5%. Acima de R$ 10.000,00, a cota é de

18,5%. Confira a simulação detalhada ao final

da reportagem.

O Governo do Estado justifica a reforma, ao

alegar um rombo mensal de R$ 140 milhões na

Previdência. Sem a alteração, a equipe

econômica estima que, entre 2020 e 2022, o

aporte de recursos do Tesouro Estadual para o

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

seria de R$ 6,1 bilhões. Caso a reforma avance

nesses moldes, o aporte será de R$ 5,4 bilhões
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nesse período. A economia estimada seria de

R$ 726 milhões.

'Esse déficit foi fruto de má gestão que teve na

previdência. Até 2014 ainda restava alguma

reserva. É impossível existir previdência sem

reserva. A última que tínhamos foi destruída

nos dois últimos governos', explica Nereu

Linhares, presidente do Instituto de Previdência

dos Servidores Estaduais (Ipern), citando o

Funfirn, Fundo Financeiro do RN.

De acordo com o Governo, são 46.866

servidores na ativa contra 54.740 na

aposentadoria. Nos próximos anos, a projeção

do Estado é de que 12.000 servidores se

aposentem, elevando o percentual de inativos e

pensionistas para a casa dos 65%.

'A gente continua contra. A reforma não é boa,

é cruel. A diferença é que agora a gente tem

uma lei federal que obriga os estados a se

adequarem. Não é questão de querer, de dizer

que é boa. Ela é ruim, continua ruim',

acrescenta Linhares.

Além de Linhares, participaram da reunião os

secretários de Estado Raimundo Alves

(Gabinete Civil), Carlos Eduardo Xavier

(Tributação) e Aldemir Freire (Planejamento e

Finanças) e o procurador-geral do Estado, Luiz

Antônio Marinho.

Projeto voltará a ser discutido com Fórum dos

Servidores

Antes de ser enviada à Assembleia Legislativa,

a proposta será discutida na próxima quarta-

feira (05) com o Fórum Estadual dos

Servidores. 'Só vamos enviar a proposta para a

Assembleia Legislativa após esgotar toda a

negociação com o Fórum', disse o secretário

Raimundo Alves. Em discussões anteriores, o

grupo é contra a taxação dos inativos e critica

outros pontos da reforma. Os debates da

reforma da previdência do Rio Grande do Norte

estão acontecendo desde dezembro do ano

passado, quando o Governo apresentou a

primeira proposta oficial.

Fórum de Servidores terá nova reunião com

secretários estaduais

Na última reunião, realizada nessa quinta-feira

(30), os representantes dos servidores

chegaram a abandonar o encontro com o

Governo, inconformados com a proposição. A

presidente do Fórum dos Servidores, Janeayre

Souto, chegou a afirmar que a proposta era

'uma maquiagem mal feita e incompleta da

proposta de Bolsonaro' e alegam serem contra

a proposição do Executivo.

'A gente tem várias quesitos que avançamos

[com relação a reforma da União]. Questão da

idade, tempo de contribuição, pensões, regras

de transição. E com relação as alíquotas eu

volto a questão do perfil do nosso servidor: a

gente não poderia fazer uma reforma para

reduzir alíquotas, porque senão a gente iria

agravar ainda mais nosso déficit', respondeu às

críticas o secretário de Tributação, Carlos

Eduardo Xavier.

Há uma paralisação confirmada pelos

servidores estaduais para os próximos dias 03

e 04 de fevereiro, em frente à Assembleia

Legislativa do Rio Grande do Norte, às 9h.

Gastos com aposentadorias e pensões dos

servidores
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Projeções do aporte de recursos por ano no

Regime Próprio da Previdência Social (RPPS)

sem a reforma (R$)

2018 - 1.357.659.443

2019 - 1.570.160.495

2020 - 1.857.788.000

2021 - 2.045.586.006

2022 - 2.253.385.211

Projeções do aporte de recursos por ano no

Regime Próprio da Previdência Social (RPPS)

COM a reforma (R$)

2020 - 1.703.788.000

2021 - 1.759.586.606

2022 - 1.947.385.211

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Banco Central: Copom faz primeira
reunião do ano

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: wllana

O Comitê de Política Monetária (Copom) do

Banco Central (BC) realiza na próxima terça (4)

e quarta-feira (5) a primeira reunião de 2020

para definir a taxa básica de juros da economia

(Selic), atualmente em 4,5% ao ano. Existe a

possibilidade de uma nova redução em 0,25

ponto percentual da Selic, para 4,25% ao ano.

No fim de julho, o Copom iniciou um ciclo de

cortes, reduzindo a Selic em 0,5 ponto

percentual para 6% ao ano. Em setembro, a

Selic foi reduzida novamente em 0,5 ponto

percentual, com cortes adicionais de 0,5 ponto

em outubro e 0,5 ponto em dezembro.

O post Banco Central: Copom faz primeira

reunião do ano apareceu primeiro em Blog do

Robson Pires.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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A lei da recuperação e as atividades
econômicas não empresariais

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Gleydson Oliveira

Desde o advento da Lei de Recuperação e

Falência (Lei 11.101/2005), muito tem se

discutido sobre quem pode se valer dos seus

benefícios, especialmente do regime da

recuperação judicial. A finalidade da

mencionada legislação é propiciar meios de

recuperação de empresas que estejam em

dificuldades econômicas, em razão dos anseios

e das tendências modernas no sentido de

salvaguardar as nobres funções econômica-

sociais de criar empregos diretos e indiretos,

renda, gerar recolhimento de tributos, enfim

contribuindo com a comunidade local, o Estado

e o País com a livre iniciativa, valores sociais do

trabalho e quebra da desigualdade social, e, por

tais motivos, devem ter mecanismos de

subsistência diante de crises econômicas

sazonais. Ao aplicador do direito incumbe a

importante tarefa de exercer uma atividade

interpretativa condizente com a teleologia e os

fins da recuperação, evitando-se o fechamento

do estabelecimento, sua falência, com todos os

efeitos deletérios daí advindos. Isto é, a

recuperação tem a finalidade de assegurar a

possibilidade de superação da situação de crise

econômico-financeira da empresa, permitindo a

manutenção da fonte produtora, do emprego

dos trabalhadores e dos interesses dos

credores, promovendo, assim, a sua

preservação, função social e estímulo à

atividade econômica. A partir de uma

interpretação literal do art. 1º, tem sido adotado

o entendimento restritivo de que a Lei de

Recuperação somente pode ser aplicada em

prol do empresário e da sociedade empresária

(daquele que está registrado na JUCERN e

exerce atividade empresarial há pelos menos 2

anos), o que, em princípio, excluiria do seu

âmbito: as sociedades simples (sociedades de

profissionais liberais, como médicos,

contadores, dentistas, advogados), os

agricultores, as entidades beneficentes sem fins

lucrativos (tais como hospitais e universidades)

e associações civis (como por exemplo os

clubes de futebol). A legislação de recuperação

aludiu às expressões 'empresário' e 'sociedade

empresária', porque o Código Civil/02 adotou a

teoria da empresa em substituição aos atos de

comércio. A rigor, a tendência do mundo

ocidental - EUA, França, Alemanha, dentre

outros - é a unificação dos processos de

insolvência civil e recuperação de empresas,
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abrangendo tanto empresários como sujeitos

não empresários. Isso porque, por exemplo,

sociedades simples, cooperativas agrícolas,

produtores rurais, clubes de futebol, hospitais

beneficentes, entidades de ensino sem fins

lucrativos, sem sombra de quaisquer dúvidas,

exercem atividades relacionadas com o

princípio da economicidade, ou seja, com o

desenvolvimento de uma atividade capaz de

cobrir os custos, ainda que sem finalidades

lucrativas, na feliz lição do professor Arnold

Wald. Os princípios constitucionais da livre

iniciativa, dos valores sociais do trabalho, da

função social das empresas, do rompimento

das desigualdades sociais são valores que

devem influenciar o aplicador do direito em

adotar uma interpretação teleológica à Lei de

Recuperação. Há ventos favoráveis vindos do

Superior Tribunal de Justiça. Em 2019, o STJ

decidiu, em importantíssimo julgado para o

agronegócio, que a recuperação judicial do

empresário rural, pessoa física ou jurídica,

sujeita todos os créditos existentes na data do

pedido, inclusive os anteriores à data da

inscrição no Registro Público, e que, na

ocasião do pedido de recuperação judicial, não

precisa estar inscrito há mais de dois anos no

Registro Público de Empresas Mercantis,

bastando a demonstração de exercício de

atividade rural por esse período, ainda que não

tenha inscrição na Junta Comercial. Em

recentíssima decisão proferida no dia

30.01.2020, o Min. João Otávio de Noronha,

concedeu medida liminar para suspender

quaisquer atos constritivos e expropriatórios de

bens de um produtor rural não inscrito na Junta

Comercial que busca a aplicação das regras de

Lei de Recuperação Judicial para permitir a sua

recuperação judicial. Em outro precedente, o

STJ concedeu recuperação judicial para uma

sociedade civil com caráter filantrópico (hospital

Casa de Portugal) que desenvolve atividade

econômica, gerando empregos diretos e

indiretos, recolhe tributos, circula renda,

apesar de não ter finalidade lucrativa. Há ainda

uma atual e importante discussão que chegará

ao Poder Judiciário, envolvendo os clubes de

futebol, tal como a do Cruzeiro de Minas Gerais

e de muitos outros clubes que, apesar de

serem constituídos sob a forma de associação

civil sem fins lucrativos, estão examinando a

viabilidade de pleitear a recuperação judicial

diante da situação de gravíssima crise com

dívidas substanciais e do sufocamento advindo

de atos judiciais que têm apreendido parte

expressiva das suas receitas, o que pode

acabar por inviabilizá-los, ferindo de morte.

Normalmente os clubes de futebol são

constituído sob a forma de associações civis

sem fins lucrativos, atuando na esfera de

interesse social (terceiro setor) e têm seus atos

constitutivos registrados no Cartório de

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Embora

não tenham propriamente natureza empresarial

(não estão vocacionados ao lucro),

entendemos que os Clubes podem se valer da

Lei de Recuperação, eis que a Lei Pelé, em

seu art. 27, §13º, contém regra expressa que

equipara as entidades desportivas profissionais

às sociedades empresárias, independente da

forma jurídica sob a qual estejam constituídas.

Os grandes e pequenos clubes de futebol

exercem atividades condizentes com o

princípio da economicidade, geram empregos

diretos e indiretos, riqueza econômica,

recolhem tributos, e tem forte apelo social, de

modo que os escopos e os princípios da

recuperação judicial também a eles se aplicam.

Os clubes de futebol, em sua grande maioria,

comportam-se como verdadeiras sociedades

empresárias em diversos aspectos, diante da

sua importância econômica, gerando milhares
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de empregos direitos e indiretos, sendo

capazes de circular grande quantidade de

capital na economia do país, embora não

visem ao lucro. Ao invés de fechar as portas da

recuperação judicial, jogando-os ao precipício

da insolvência civil, é conveniente que as

dívidas das entidades desportivas devam ser

tratadas de forma global, num ambiente

altamente propício à reestruturação

administrativa e financeira, como o da

Recuperação Judicial. Com certeza tais

discussões merecerão uma atenção especial

do Poder Judiciário a par dos precedentes do

STJ.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Empregos do Pró-Sertão faz cidade
do Seridó do RN reduzir Bolsa Família

em 50%

Clique aqui para abrir a imagem

O município de São José do Seridó está no

semiárido potiguar e possui hoje uma população

estimada de 4.634 habitantes, segundo dados

do IBGE. Sua economia se baseia

principalmente na indústria têxtil, com as

oficinas de costura impulsionadas pelo Pró-

Sertão. São José do Seridó também é o

município com menor vulnerabilidade social do

Rio Grande do Norte e o 15° do Nordeste com

esse índice.

Uma comitiva de empresários conferiu de perto,

nesta quarta-feira (29), o sucesso do Pró-Sertão

em São José do Seridó, especificamente a

unidade de costura da Caatinga Grande, na

zona rural. Estiveram presentes o diretor

superintendente do Sebrae-RN, José Ferreira

de Melo Neto, o secretário nacional do Trabalho

e da Previdência, Rogério Marinho, o presidente

da FIERN, Amaro Sales, e o empresário André

Street, cofundador da Stone, startup de

processamento de cartões, que está visitando o

Rio Grande do Norte e conhecendo

experiências exitosas de empreendedorismo.

O secretário de Assistência Social do município,

Francisco Touché, destacou que o impacto do

Pró-Sertão em São José do Seridó foram

crescentes. 'É hoje o município do RN que

menos precisa de bolsa família. Reduzimos pela

metade o número de famílias dependentes do

benefício, graças a geração de emprego. A

inclusão produtiva é transformadora', enfatizou

Touché, citando a importância do Sistema S

para estruturar a cadeia produtiva local.

O diretor do Sebrae-RN lembrou que o Sebrae

apoia as oficinas de costura desde antes do

Pró-Sertão e participou diretamente da gestação

e execução do projeto de interiorização da

indústria. 'O Sebrae atua com a consultoria

técnica, estimula o empreendedorismo, apoia na

gestão, certificação e acesso a mercado',

explica Melo.

O Pró-Sertão representa hoje 3.720 empregos

diretos gerados no Rio Grande do Norte, com

124 oficinas de costura distribuídas por 46

municípios. Para a parceira Guararapes, por

exemplo, são produzidas 574 mil peças de

vestuário por mês. Em 2020, o Pró-Sertão já

conta com 94 oficinas de costura certificadas

pela ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo

Têxtil.
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No ano passado o Sebrae investiu 4.000 horas

de consultorias Sebraetec, seja para melhoria

do processo produtivo, licenciamento

ambiental, saúde e segurança e Certificação

ABVTEX. O Sebrae também ofereceu

consultorias em gestão empresarial e viabilizou

missões empresariais na Galícia, Blumenau-SC

(Febratex) e Fortaleza-CE (Maquintex).

Durante a visita da comitiva, o empresário

Janúncio Nóbrega, presidente da Associação

Seridoense de Confecções - ASCONF,

observou que 'as fábricas do Seridó produzem

da moda íntima ao boné, além de peças de

jeans, sarja e malha'.

Para o Secretário Especial da Previdência e do

Trabalho do Governo Federal, Rogério

Marinho, 'não há programa social mais

importante que o emprego'. Marinho foi um dos

idealizadores do Pró-Sertão, quando foi

secretário de Desenvolvimento Econômico do

Rio Grande do Norte. Ele enfatizou que São

José do Seridó é um exemplo de como a

indústria têxtil possibilitou uma cadeia de

acontecimentos econômicos e um ciclo virtuoso

do desenvolvimento. 'Percebe-se que a cidade

agora tem supermercado, restaurantes, mais

automóveis, pessoas investindo na faculdade

dos filhos. Tudo, graças a geração de emprego

com as oficinas de costura', exemplifica

Rogério.

Agência Sebrae de Notícias

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, SISTEMA S
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Fabrícia Faé, da LHH Nordeste
Consultores: "É muito dispendioso

contratar mal"

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Ricardo Araújo

Qual será o profissional do futuro? Políglota, o

que entende mais de redes sociais ou aquele

que obteve as maiores notas na graduação? A

junção dos três quesitos ou, talvez, nenhum

deles. O profissional do futuro será aquele que

solucionará, num curto intervalo de tempo e da

maneira mais positiva possível para o universo

corporativo no qual estiver inserido, os

problemas mais complexos. As empresas,

porém, precisam estar atentas para saber

identificar e contratar funcionários com esse

perfil, pois os riscos envolvidos são muitos.

Fabrícia Faé é consultora responsável pela área

de Desenvolvimento de Talentos da consultoria

Lee Hecht Harrison (LHH) no Nordeste

'Muitos erros são cometidos, por exemplo, no

que diz respeito às contratações, investimentos

em desenvolvimento e retenção, promoções e

até nas demissões, o que impacta diretamente

na performance organizacional e na motivação

das pessoas', afirma Fabricia Faé, consultora

responsável pela área de Desenvolvimento de

Talentos da consultoria Lee Hecht Harrison

(LHH) no Nordeste. Para a consultora, um dos

grandes desafios das empresas atualmente é

tornar suas forças de trabalho adequadas às

suas estratégias atuais e futuras para um

mercado que exige novas e diferentes

competências.

Na entrevista a seguir, Fabrícia Faé aponta

desafios e soluções para empresas e possíveis

candidatos às futuras vagas no mercado de

trabalho. Acompanhe.

O mercado de trabalho está cada vez mais

competitivo e há milhares de pessoas

desempregadas no país. Entretanto, não é raro

ouvirmos que determinadas empresas

enfrentam dificuldades em contratar novos

talentos. De que escassez essas empresas

reclamam? Qual o perfil profissional em falta no

mercado nacional hoje?

Os perfis mais procurados hoje são dos

profissionais que atendem as habilidades

chamadas 'do futuro¨, delineadas pelo world

Economic Forum (veja lista logo abaixo), e que

88

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/03/37030693/36979773_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

domingo, 2 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

já fazem a diferença, hoje. Já chegamos em

2020 e estamos bem atrás nisso.

Por quais motivos a tomada de decisões sobre

pessoas é tão complexa para uma empresa?

É complexo porque além de buscar entender

não só o conhecimento das pessoas, é preciso

identificar como é a prática do conhecimento.

Até que ponto a pessoa consegue agregar

valor ao negócio. E falando em valores, outro

ponto importante é identificar o alinhamento

dos valores da empresa aos valores do

candidato. O portal futuroexponencial.com, por

exemplo, listou as habilidades do profissional

do futuro, das quais eu compartilho:

Flexibilidade cognitiva - envolve ampliar as

maneiras de pensar; Expandir os interesses

pessoais e profissionais, sair da zona de

conforto e se relacionar com pessoas que

desafiam suas visões de mundo; Negociação -

A capacidade de negociar com colegas,

gestores, clientes e equipes estará no alto da

lista de habilidades desejáveis; Orientação de

serviço - saber orientar corretamente os

clientes será uma habilidade essencial no

mercado de trabalho; Julgamento e tomada de

decisões - Os profissionais do futuro deverão

examinar números, encontrar insights nas

informações analisadas e utilizar o Big Data

para tomar decisões estratégicas nas

empresas; Inteligência Emocional - reconhecer

e avaliar as emoções de outras pessoas,

estabelecer empatia com esses sentimentos e

produzir os resultados desejados. Além de

identificar nossos próprios sentimentos, para

que possamos nos motivar e gerir as emoções

dentro de nós; Coordenação com os outros - as

organizações estão privilegiando a contratação

de profissionais com fortes habilidades

interpessoais, que sejam capazes de relacionar

bem com colegas de trabalho e superiores - em

suma, que saibam se coordenar com os outros;

Gestão de pessoas - como qualquer ser

humano, os colaboradores têm dias ruins,

ficam cansados, doentes, distraídos e

desmotivados. Saber gerenciar pessoas

significa saber motivar equipes, maximizar a

produtividade e responder às necessidades dos

profissionais; Criatividade - Ser criativo é ser

capaz de conectar informações aparentemente

díspares. E, a partir dessa conexão, construir

novas ideias para apresentar algo 'novo';

Pensamento crítico - O profissional deve ser

capaz de usar a lógica e o raciocínio para

questionar determinado problema. Deve

considerar várias soluções para aquele

obstáculo. Além disso, colocar os 'prós' e

'contras' na balança, a cada nova abordagem.

Isso é um diferencial para solucionar

problemas?

O profissional do futuro deverá ter a

elasticidade mental para resolver problemas

que nunca viu antes. Problemas esses que

podem ficar mais complexos a cada minuto. Os

solucionadores de problemas complexos serão

os profissionais mais demandados no futuro.

Quais erros são os mais comuns no momento

de seleção de um novo colaborador?

Dos erros mais comuns, poderia destacar dois:

1º - olhar apenas o curriculum de conhecimento

e cargos (o que a pessoa fez) e não se atentar

ao como ela fez, especialmente em termos do

autoconhecimento, liderança e trabalho em

equipe. 2º. Não observar se o jeito de fazer da

pessoa tem a ver com o jeito de fazer da

empresa (o alinhamento de valores e cultura

dito acima).
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De que maneira as empresas,

independentemente do tamanho, podem atuar

para reter talentos e promovê-los da maneira

adequada?

O alinhamento de expectativas é fundamental,

desde a contratação. Ter metas claras,

participar de projetos desafiadores e feedback

contínuos, especialmente dos chefes e

mentores, são os itens mais requisitados não

só pelos talentos, mas também para todos os

colaboradores. Praticar estes pontos engaja. E

engajar no meu ponto de vista é o melhor para

reter. Eu não gosto muito desta visão de reter,

pois parece que estamos querendo 'prender' o

colaborador e isto não existe mais. Para a

promoção, o importante é ver a prontidão da

pessoa para o cargo e também o potencial. E

uma outra dica é não confundir habilidade

técnica com habilidade de liderança. Exemplo:

talvez o seu melhor advogado ou engenheiro

na parte técnica pode não vir a ser o seu

melhor líder de equipe. Ou o seu melhor

vendedor pode não ser o seu melhor supervisor

ou gerente de vendas. Muitas empresas

perdem seus melhores técnicos e ganham

péssimos líderes neste movimento, não só por

não observarem este detalhe, mas também por

não apoiarem estes novos líderes com

conhecimentos e técnicas de liderança. Elas

não são aprendidas na faculdade.

Como é possível avaliar competências e

adequá-las ao que a empresa necessita nos

tempos atuais? E por quais razões reconhecer

um bom talento não é uma tarefa fácil?

Um assessment bem elaborado e baseado em

competências faz toda a diferença. Não estou

falando em testes de autopercepção apenas

(onde a pessoa entra, responde a perguntas e

tem um diagnóstico), mas em uma observação

de comportamentos e resultados obtidos em

atividades anteriores e até em outras áreas da

vida. Com este resultado você poderá elaborar

um PDI (plano de desenvolvimento individual)

adequado e assertivo, onde as ações junto ao

colaborador realmente trarão retorno. Ter um

profissional atuando nos casos especiais ajuda

muito, mas também treinar os líderes e equipe

de RH em avaliação por competências é um

diferencial para as contratações e promoções.

Importante também é a empresa observar os

desafios do negócio hoje e para os próximos 5,

10 anos e após isso identificar quais as

competências que são essenciais para chegar

lá. Não dá para ser bom em tudo, mas a

pergunta importante é: o que é essencial?

Quais processos as empresas podem adotar

para não errar no momento de escolha e

contratação de um novo colaborador? Quais os

custos envolvidos nessa operação?

O primeiro ponto é a empresa saber o que

quer: não só em termos técnicos, mas em

termos comportamentais. Se a empresa

possuir os valores e competências já

delineadas melhor ainda. Depois é realizar o

processo de recrutamento, observando a

prática das habilidades necessárias. O que a

pessoa fez e entregou nas suas atividades vale

muito mais do que onde se formou ou

trabalhou. Ter um time multidisciplinar

avaliando também conta. Não apenas o RH,

mas os futuros chefes e áreas afins podem dar

sua visão. O ideal é contratar quando este time

tem a certeza de é a melhor opção para a

empresa. Ter especialistas apoiando o

processo aumenta e muito as chances da sua

assertividade. É muito dispendioso contratar
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mal, não são somente os custos do

recrutamento que precisamos observar (head

hunters cobram em média 1 salário, 1 salário

e meio, dependendo da posição), mas há

também os custos de treinamento inicial, seja

do gestor, seja da equipe. Fora o desgaste de

produtividade do grupo.

Resultado tem sido uma palavra muito usada

pelos empresários nos últimos tempos. De que

maneira é possível liderar uma equipe para que

ela atue em prol de resultados coletivos e

individuais positivos?

Para que se lidere em prol dos resultados

coletivos e individuais é preciso transparência.

Isso inclui saber onde se quer chegar e o

como, ao menos de forma macro. As pessoas

não se mobilizam mais apenas pelo dinheiro. O

propósito engaja, potencializa resultados e

agiliza a tomada de decisão. Isso tudo traz

mais resultado. Para que todos estejam

alinhados, além do propósito, o sistema de

metas e bonificação, tanto coletivos quanto

individuais precisam refletir a estratégia. Este

alinhamento de gente e gestão é fundamental

para o alto envolvimento de todos e o

consequente resultado dos negócios. Investir

do que chamamos de bom programa de Gente

& Gestão é um diferencial.

O incentivo passa sempre pelo aumento

salarial? Quais outras formas de incentivar um

colaborador a desenvolver melhor seu trabalho

e, consequentemente, melhorar o resultado da

empresa?

As pessoas não se mobilizam mais apenas por

dinheiro, especialmente os talentos. Todos

querem e atuam melhor quando sentem

pertencer, quando entendem onde vai dar

amanhã o trabalho ou o desgaste de hoje.

Propósito, meta, feedback constante são itens

de muito destaque. Participar de bons

programas de desenvolvimento, processos de

coaching e mentorias também estão nos top 5

que trazem resultados.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Após crise, construção civil amplia
contratações em 183% no RN

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Ricardo Araújo

Após três anos acumulando perdas que

culminaram no fechamento de 14.457 postos de

trabalho no Rio Grande do Norte, a Construção

Civil teve, pelo segundo ano consecutivo, saldo

positivo na geração de empregos no Estado. De

2018 para 2019, o setor ampliou a contratações

de trabalhadores com carteira assinada em

183,03% - saindo de 336 no acumulado de

janeiro a dezembro de 2018 para 951 no mesmo

período do ano passado. Para este ano, a

perspectiva é de retomada dos lançamentos de

empreendimentos imobiliários para todas faixas

salariais e, consequentemente, aquecimento no

mercado de trabalho.

Ao longo de 2019, alguns empreendimentos, a

maioria deles da Construtora MRV voltados ao

público que pode ser beneficiado pelo Programa

Minha Casa Minha Vida foram lançados em

Natal e Região Metropolitana. Para Sílvio

Bezerra, presidente do Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Rio Grande do Norte

(Sinduscon/RN), o volume de lançamentos

ainda é considerado pequeno em comparação

com o período pré-crise, quando Natal dispunha

de grandes construtoras, do eixo Rio de Janeiro

- São Paulo, explorando o pujante mercado

local. Com a recessão, elas deixaram o Rio

Grande do Norte e se concentraram em suas

respectivas regiões de origem, nas quais

dominam a expertise de captação de público

comprador.

Sílvio Bezerra, presidente do Sinduscon/RN,

acredita que as construtoras potiguares irão

lançar novos empreendimentos em 2020

'Eu vejo 2019 como um ano de estagnação.

Houve um lançamento pontual, aqui e acolá,

mas nunca como tivemos no passado. Mas há

uma expectativa de que o mercado decole no

Brasil inteiro, porque 201 foi muito bom para

São Paulo. O Rio Grande do Norte ficou como

as outras praças, com o mercado num

compasso de espera. Agora, além da taxa de

juros estar baixa e influenciar diretamente no

volume que a gente pretender negociar ao longo

de 2020, há sinais de que o desemprego vem

caindo e que, logicamente passados cinco anos,

a demanda por apartamentos e casas como

moradias novas, cresceu bastante. Em cinco

anos, a crise pode ter chegado como chegou,
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mas ninguém deixou de casar, as famílias não

deixaram de ter filhos, ou seja, a demanda por

moradias novas só fez aumentar', analisa Sílvio

Bezerra.

Ele acredita que o adiamento da compra de

imóveis por muitos brasileiros no período da

crise econômica, deverá findar a partir deste

ano com os indicadores melhores na

economia nacional e também com a

perspectiva de um Produto Interno Bruto (PIB)

melhor ao final de 2020. 'A estabilidade da

economia, a taxa básica de juros num

patamar nunca antes existido e a redução do

desemprego, mesmo que numa taxa pequena.

O crescimento do PIB, mesmo que pequeno, é

uma indicação de que a economia está se

recuperando', ressalta Sílvio Bezerra, que é um

dos diretores da Construtora Ecocil.

Questionado sobre os estoques de

empreendimentos das empresas locais, Sílvio

Bezerra diz que a maioria delas não têm

imóveis a ofertar. 'A minha empresa não tem

um apartamento para vender, apenas dois

produtos com poucas unidades, que são lotes

em condomínios fechados. Se alguém quiser

comprar um apartamento da Ecocil hoje, não

temos para ofertar. O estoque foi embora. Não

lançamos novas unidades pois as empresas,

com a crise, tiveram que liquidar os estoques

com preços baixos. Nós não conseguimos

produzir apartamentos com o preço que estava

sendo ofertado. Os estoques estão

praticamente zerados e os preços irão voltar a

subir para patamares interessantes para quem

vai produzir e para quem vai comprar.

Precisamos transformar o déficit habitacional

do RN em demanda. Quando há demanda, as

empresas irão ofertar produtos', ressalta

Bezerra.

Inflação da construção

O Índice Nacional de Custo da Construção - M

(INCC-M), medido pela Fundação Getulio

Vargas (FGV), registrou inflação de 0,26% em

janeiro deste ano. O percentual é superior ao

apurado no mês anterior (0,14%). Em 12

meses, o indicador acumula taxa de inflação de

3,99%.

Os materiais e equipamentos tiveram inflação

de 0,47% em janeiro. O item com maior alta de

preços foi o material para instalação elétrica

(1,77%). Os serviços tiveram inflação de

0,37%, com destaque para os serviços

pessoais (0,81%).

O índice referente ao custo da mão de obra,

por sua vez, teve inflação de apenas 0,09% no

período. A mão de obra especializada foi a que

teve alta de preços mais intensa (0,23%).

Sílvio Bezerra: 'A oportunidade é para

empresas locais'

Do seu ponto de vista, pode-se afirmar que o

mercado da Construção Civil está recuperado

no RN?

Há uma expectativa positiva para que isso

aconteça em 2020. Mas eu atribuo isso a duas

coisas: a expectativa que foi gerada pelo Banco

Central de reduzir a taxa (básica de juros, a

Selic) a cada 45 dias, fez com que as pessoas

esperassem para ter a menor taxa possível já

que vão assumir compromissos a longo prazo,

de 20 ou 30 anos. Como o Banco Central, ao

longo de 2019, reduziu a taxa de juros para

chegar aonde está hoje, num patamar

espetacular, mas que sempre apontou que
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havia expectativa de novas reduções nas

próximas reuniões, tudo isso fez com que as

pessoas esperassem chegar ao piso que agora

chegou. Não se fala mais em se reduzir a taxa

de juros, pelo contrário. Mas manter isso daí

para fazer com que as pessoas procurem

tomar seus créditos imobiliários para

construírem ou comprarem suas casas,

apartamentos, com um taxa de juros que

nunca houve no Brasil.

Os lançamentos irão ocorrer ao longo de 2020

no RN? Qual perfil de público deverá ser

atendido?

Os lançamentos irão acontecer, mas não

podemos dizer em qual percentual nem para

atender quais segmentos. Todos os segmentos

estão demandando empreendimentos, da

classe alta à classe média, a popular

contemplada com o Minha Casa Minha Vida. A

gente tinha uma mercado pujante que

degringolou com a crise que começou a

acontecer em 2015 e, de lá para cá, não vimos

tantos lançamentos. A cidade cresce, a

população casa, separa, há demanda para

novas residências e a gente não via o mercado

oferecendo isso por causa da crise e da

capacidade de poder aquisitivo que as pessoas

perderam. Agora há uma ligeira recuperação e

a gente estima que a população vai fazer

grandes negócios comprando seus imóveis no

início de 2020.

O senhor acredita que as grandes construtoras

tendem a voltar para o Rio Grande do Norte

para novos lançamentos?

Não creio. Acho que o mercado vai ficar, pelo

menos inicialmente, com as empresas locais.

Elas são mais conhecedoras do mercado local

do que as grandes construtoras que vieram

para cá e se arrebentaram. Com exceção da

Cyrella, a PDG quebrou, a Rossi quebrou,

empresas nacionais. Eu ouvi de pessoas

ligadas à Cyrella, de que ela não voltaria para o

mercado do Rio Grande do Norte tão cedo.

Não é somente com o nosso mercado, mas

com todos fora do eixo do Sudeste, que a

empresa tem conhecimento. Essa aventura que

essas construtoras viveram no passado foram

consequência dos IPOs, das ofertas de ações

na Bolsa de Valores que fizeram com que elas

ficassem com muito dinheiro na época e

demandava que elas expandissem pelo Brasil

inteiro. Eu estou certo que as empresas locais

irão brilhar em 2020. Eu aposto no crescimento

das empresas locais. A oportunidade é ímpar.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Com mudança, taxação de inativos
será para benefícios a partir de R$

2.500

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Ícaro Carvalho

A proposta da reforma da Previdência dos

servidores estaduais teve mudança com relação

à apresentada inicialmente, em dezembro do

ano passado. A faixa de isenção dos inativos,

antes prevista para até um salário mínimo, ficou

até R$ 2.500,00. Após essa quantia, o servidor

aposentado vai contribuir com o regime

previdenciário.

Secretários estaduais detalham a proposta de

reforma da previdência que teve alteração em

relação ao texto apresentado inicialmente pela

equipe econômica

Atualmente, o servidor aposentado no Rio

Grande do Norte só contribui com o sistema

caso receba acima do teto do INSS, que é de

R$ 6.101,05.

A proposta da reforma foi detalhada na tarde

desta sexta-feira (31) pela equipe econômica do

Governo, no Centro Administrativo, em Natal. Já

no tocante à contribuição dos servidores ativos,

as alíquotas saem dos 11% para todos os

funcionários e passam a ir dos 12%, nos

menores salários, até os 18,5%, para as

maiores remunerações no Estado.

Em resumo, os ativos que recebem até R$

2.500,00 passarão a pagar 12%, ao invés de

11%; Entre R$ 2.500,01 e R$ 5.000,00, a

alíquota vai dos 11% para 14%; entre R$

5.000,01 e R$ 10.000,00 vai de 11% para

16,5%. Acima de R$ 10.000,00 a contribuição é

em cima de R$ 18,5%.

Já para os inativos, quem recebe até R$

2.500,00 não paga contribuição. A partir de R$

2.500,01, e R$ 5.000,00, a alíquota é de 14%.

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00, a taxa é de

16,5%. Acima de R$ 10.000,00, a cota é de

18,5%. Confira a simulação detalhada ao final

da reportagem.

O Governo do Estado justifica a reforma, ao

alegar um rombo mensal de R$ 140 milhões na

Previdência. Sem a alteração, a equipe

econômica estima que, entre 2020 e 2022, o

aporte de recursos do Tesouro Estadual para o

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

seria de R$ 6,1 bilhões. Caso a reforma avance

nesses moldes, o aporte será de R$ 5,4 bilhões
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nesse período. A economia estimada seria de

R$ 726 milhões.

'Esse déficit foi fruto de má gestão que teve na

previdência. Até 2014 ainda restava alguma

reserva. É impossível existir previdência sem

reserva. A última que tínhamos foi destruída

nos dois últimos governos', explica Nereu

Linhares, presidente do Instituto de Previdência

dos Servidores Estaduais (Ipern), citando o

Funfirn, Fundo Financeiro do RN.

De acordo com o Governo, são 46.866

servidores na ativa contra 54.740 na

aposentadoria. Nos próximos anos, a projeção

do Estado é de que 12.000 servidores se

aposentem, elevando o percentual de inativos e

pensionistas para a casa dos 65%.

'A gente continua contra. A reforma não é boa,

é cruel. A diferença é que agora a gente tem

uma lei federal que obriga os estados a se

adequarem. Não é questão de querer, de dizer

que é boa. Ela é ruim, continua ruim',

acrescenta Linhares.

Além de Linhares, participaram da reunião os

secretários de Estado Raimundo Alves

(Gabinete Civil), Carlos Eduardo Xavier

(Tributação) e Aldemir Freire (Planejamento e

Finanças) e o procurador-geral do Estado, Luiz

Antônio Marinho.

Projeto voltará a ser discutido com Fórum dos

Servidores

Antes de ser enviada à Assembleia Legislativa,

a proposta será discutida na próxima quarta-

feira (05) com o Fórum Estadual dos

Servidores. 'Só vamos enviar a proposta para a

Assembleia Legislativa após esgotar toda a

negociação com o Fórum', disse o secretário

Raimundo Alves. Em discussões anteriores, o

grupo é contra a taxação dos inativos e critica

outros pontos da reforma. Os debates da

reforma da previdência do Rio Grande do Norte

estão acontecendo desde dezembro do ano

passado, quando o Governo apresentou a

primeira proposta oficial.

Fórum de Servidores terá nova reunião com

secretários estaduais

Na última reunião, realizada nessa quinta-feira

(30), os representantes dos servidores

chegaram a abandonar o encontro com o

Governo, inconformados com a proposição. A

presidente do Fórum dos Servidores, Janeayre

Souto, chegou a afirmar que a proposta era

'uma maquiagem mal feita e incompleta da

proposta de Bolsonaro' e alegam serem contra

a proposição do Executivo.

'A gente tem várias quesitos que avançamos

[com relação a reforma da União]. Questão da

idade, tempo de contribuição, pensões, regras

de transição. E com relação as alíquotas eu

volto a questão do perfil do nosso servidor: a

gente não poderia fazer uma reforma para

reduzir alíquotas, porque senão a gente iria

agravar ainda mais nosso déficit', respondeu às

críticas o secretário de Tributação, Carlos

Eduardo Xavier.

Há uma paralisação confirmada pelos

servidores estaduais para os próximos dias 03

e 04 de fevereiro, em frente à Assembleia

Legislativa do Rio Grande do Norte, às 9h.

Gastos com aposentadorias e pensões dos

servidores
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Projeções do aporte de recursos por ano no

Regime Próprio da Previdência Social (RPPS)

sem a reforma (R$)

2018 - 1.357.659.443

2019 - 1.570.160.495

2020 - 1.857.788.000

2021 - 2.045.586.006

2022 - 2.253.385.211

Projeções do aporte de recursos por ano no

Regime Próprio da Previdência Social (RPPS)

COM a reforma (R$)

2020 - 1.703.788.000

2021 - 1.759.586.606

2022 - 1.947.385.211

Entenda:

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Por que uma reforma da previdência?

Clique aqui para abrir a imagem

O sistema previdenciário do Rio Grande do

Norte, instituído ainda nos longínquos anos 60,

passou a ter a formatação contemporânea com

o advento da Lei Complementar nº 308/2005, a

qual instituiu o regime de repartição, sendo essa

a configuração do Instituto de Previdência de

Previdência dos Servidores Estaduais do Rio

Grande do Norte (IPERN). Adequou, portanto, o

sistema de previdência à recém promulgada

Emenda à Constituição Federal nº 41/2003. Ao

longo do tempo, entretanto, as modificações e

dinâmicas sociais pressionaram cada vez mais

o sistema outrora criado, em relação ao Estado

do Rio Grande do Norte, a realidade não

poderia ser diferente.

São diversas as conjunturas que apontam a

necessidade de uma revisão das regras

atualmente vigentes, a elevação da expectativa

de vida dos servidores públicos é apenas uma

delas. Ultrapassadas décadas da época em que

foram fixadas as idades mínimas de 55 anos

para as mulheres e 60 anos para os homens, a

sociedade é outra. A elevação da expectativa da

vida é reflexo dos avanços sociais obtidos com

as políticas públicas que cuidaram não somente

da assistência ao idoso, mas também, por

exemplo, a queda da mortalidade infantil

ocorrida nos últimos 20 anos.

A reforma da previdência realizada na União

também tem influência direta nessa discussão.

A Emenda Constitucional 103, de 2019, em

realidade obriga que o Estado realize

adequações em suas legislações para corrigir

os desequilíbrios de seu sistema previdenciário.

Caso contrário, deixará de receber repasses

não obrigatórios da União e não poderá obter

empréstimos com bancos públicos ou receber a

concessão de avais e garantias da União na

realização de empréstimos com instituições

privadas ou internacionais.

Para além dessa imposição, no Estado do Rio

Grande do Norte, circunstâncias particulares

agravam, ainda mais, a situação do sistema

previdenciário, o que torna ainda mais

necessária uma reforma do sistema

previdenciário. O desequilíbrio entre o

quantitativo de servidores ativos e inativos, o

crescente déficit nas contas do IPERN e a

persistente crise econômica pela qual
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atravessamos são realidades inescapáveis.

Quando imaginada, a previdência dos

servidores estaduais apresentava a proporção

de apenas um servidor inativo para três

servidores na atividade. Esse equilíbrio é

essencial, pois é a contribuição paga pelos

servidores, somada à contribuição patronal

(Estado), que financia todo o sistema. Ocorre

que a proporção que garantia estabilidade ao

sistema, atualmente, está desconfigurada.

Hoje, pelos dados da Secretaria de Estado

Administração relativos a dezembro/2019, o

Executivo tem 51.608 servidores ativos e

54.549 inativos.

Não há solução para esse desequilíbrio. Como

é óbvio, não há possibilidade de medidas que

reduzam o número de inativos. Por outro lado,

salvo raras exceções, o Poder Executivo está

proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de

efetuar massiva contratação de novos

servidores, o que poderia elevar o número de

servidores ativos. Não é só, o Poder Executivo

não pode, em curto prazo, cogitar contratação

massiva de novos servidores públicos, a crise

econômica existente não é novidade, com

muito esforço o governo da professora Fátima

Bezerra honrou o pagamento de 14 folhas no

ano de 2019. Mas não há margem

orçamentária e financeira a novas

contratações. A realização de concursos

públicos é uma alternativa eficaz e importante,

inclusive, para a recomposição do quadro de

sevidores públicos do Estado, mas só poderá

ser operada em médio prazo, mediante a

superação do estabelecido quadro de crise

econômica e fiscal, sendo esse o grande

esforço de toda a equipe do governo.

O sistema, nas configurações atuais, não

suporta esse desequilíbrio. Somente em 2019,

o déficit foi de mais de 1 bilhão e meio de reais.

Isso quer dizer que, além da contribuição

descontada do contracheque dos servidores

públicos e além da contribuição obrigatória do

Estado, que sempre será o dobro daquela dos

servidores, o tesouro estadual aportou

1.570.160.495,00. O déficit cresce quase ao

passo de uma progressão geométrica. A

expectativa, se nada for feito, é de que supere

os 2 bilhões de reais já no próximo ano! Um

dos aspectos que explica esse crescimento

insustentável é o fato de que, ao aposentar-se,

87% do número atual de servidores ativos

deixará de contribuir.

A necessidade do Tesouro Estadual de fazer

aportes mensais de mais de 140 milhões de

reais para que o IPERN consiga honrar o

pagamento dos aposentados e pensionista

priva a utilização desse dinheiro nas diversas

políticas públicas necessárias à melhoria da

vida dos potiguares e à recondução econômica

do Estado. Não é que o Estado não deva ter

importante papel de financiamento do sistema

previdenciário, afinal, na qualidade de

empregador, deve sempre contribuir o dobro do

valor que é descontado do contracheque de

cada servidor. No entanto, devemos

reconhecer que o crescimento descontrolado

do déficit previdenciário levará, cada vez mais,

à inviabilização do Estado.

O desequilíbrio atual da previdência estadual,

se não tratado, coloca em risco, inclusive, o

sistema de repartição existente atualmente,

situação que não pode ser imaginada por

aqueles que, como nós, defendem a

previdência pública. Não há alternativa: o

compromisso estabelecido com a sociedade

potiguar, com os servidores públicos do Estado
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do Rio Grande do Norte e com a defesa da

previdência pública exige uma revisão das

regras atualmente vigentes, a fim de conferir

sustentabilidade ao sistema. Afinal, queremos

viabilizar não só o salário do servidor ativo em

dia, mas também garantir a segurança do

pagamento do benefício de aposentadoria e/ou

pensão para aqueles que tanto trabalharam em

prol do progresso do Rio Grande do Norte.

É por isso que o esforço atual nos conduz à

elaboração de uma reforma da previdência que

entregue à sociedade potiguar resultados

efetivos, mas, ao mesmo tempo, consiga

amenizar as disposições da reforma efetuada

na União, os quais foram alvos de diversas

discussões com o fórum de servidores

públicos. Uma reforma capaz de gerar

economia, mas que mitiga seus impactos em

relação aos salários mais baixos, ante a

previsão de uma alíquota progressiva em que

pagará mais quem recebe mais. Medidas

necessárias, e moduladas para preservar as

faixas salariais mais baixas de grandes

impactos, que devem garantir a

sustentabilidade e longevidade do sistema

público de previdência social do Rio Grande do

Norte.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA

100



FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

domingo, 2 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Expansão e Modernização da
Infraestrutura do Brasil: um desafio a

ser vencido

Clique aqui para abrir a imagem

Nos últimos anos a economia brasileira parou

de crescer e apresenta projeções de baixo

crescimento para os próximos anos. Em 2014 o

PIB cresceu 0,5%, em 2015 e 2016 houve

retração do PIB de 3,5% e 3,3%

respectivamente, em 2017 e 2018 o crescimento

foi de 1,1% em cada ano, e a projeção do banco

central para 2019 e 2020 aponta para um

crescimento de 1,2% e de 2% respectivamente.

Por outro lado, as contas públicas têm

apresentado déficit elevado nos últimos cinco

anos, em 2018 chegou a R$ 120, bilhões e a

estimativa do mercado é de um déficit de R$

104 bilhões em 2019. Este cenário de

estagnação e de desemprego recorde levou ao

endividamento de 65% das famílias brasileiras

em 2019. Assim, temos a convicção de que a

retomada do crescimento econômico não virá

pelo consumo ou pelo aumento dos gastos

públicos, mas pelos investimentos em

infraestrutura.

O baixo investimento em infraestrutura nessa

década é um sinal eloquente de que o contexto

é atualmente desolador, pois a infraestrutura

está se deteriorando e o País está cada vez

menos competitivo. Em 2010, o total dos

investimentos em infraestrutura foi de 2,27% do

PIB e, em 2018, apenas 1,82% do PIB, bem

aquém das necessidades da economia

brasileira. O país investe atualmente R$ 133

bilhões em infraestrutura, mas precisaria

aumentar esse valor para R$ 295 bilhões,

grande parte para somente conservar o que

hoje existe. Do total investido atualmente em

infraestrutura no país, cerca de dois terços já

vêm do setor privado (65%), correspondendo

hoje a cerca de R$ 86,5 bilhões anuais. Para

2020, o Ministério da Economia projeta que o

investimento do governo federal deve ser de

apenas R$ 19,4 bilhões, abaixo dos R$ 22,8

bilhões esperados para 2019 e dos R$ 38,4

bilhões realizados em 2018.

O Brasil precisa urgentemente modernizar e

crescer a sua infraestrutura. A fraqueza da

nossa infraestrutura fica evidente quando se

analisa o estoque de capital - ou seja, tudo o

que foi investido no setor. Hoje, o indicador está

em 36% do PIB, patamar muito aquém do

registrado por outros países. Em Países

emergentes do BRICS, como Índia, China e
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África do Sul, o nível é de 58%, 76% e 87% do

PIB, respectivamente.

Como superar este cenário de baixo

investimento público e insegurança jurídica

para os investimentos privados? É evidente

que precisamos criar as condições para a

retomada dos investimentos em infraestrutura,

estimulando os investimentos do setor privado

em projetos de longa maturação, pois há um

esgotamento do investimento público neste

setor. Existe grande disponibilidade de

recursos privados nacionais e internacionais,

dispostos a investir em infraestrutura, desde

que haja segurança jurídica para os

investimentos. Assim, as ações para superação

deste cenário precisam avançar nos marcos

legais, ou seja, deixar as regras mais claras

para os investidores privados, dar segurança

jurídica para os investimentos e fortalecer as

agências reguladoras, na sua atividade de

regulamentação infra legal. A pujança de

setores de nossa economia, como a

agricultura e a indústria, não pode ser reprimida

por malhas de transporte sucateadas e

limitadas e os consumidores não toleram mais

concessões ineficientes e serviços públicos

caros.

As ações para superação deste cenário têm

natureza estrutural e somente podem ser bem-

sucedidas com a modernização de nossa

legislação de concessões e parcerias,

mantendo o que vem dando certo,

reconhecendo as práticas mais inovadoras e

bem-sucedidas ainda não previstas em lei, as

inovações tecnológicas e projetando novos

mecanismos e instrumentos legais que tragam

a segurança jurídica, a flexibilidade, a

objetividade, o rigor técnico e que, ao final,

possam atrair os investimentos privados. Esse

esforço foi assumido pela Câmara dos

Deputados na pessoa de seu Presidente,

Rodrigo Maia, quando constituiu comissão

especial para analisar todas as leis regulatórias

do setor e elaborar um novo marco legal de

concessões. Foram 4 meses de intenso

trabalho e empenho, ouvindo vários setores do

Governo Federal, Governos Estaduais,

autoridades municipais, associações,

especialistas, órgãos de controle, agências

reguladoras, investidores, OAB, setor financeiro

e representantes dos consumidores.

Ao final de novembro, a Comissão Especial (da

qual os autores conduziram como Presidente e

Relator), aprovou o seu relatório final por

unanimidade e apresentou um texto coeso,

harmônico, moderno, que unifica a legislação e

adota práticas inovadoras. A Comissão

Especial optou por elaborar um projeto que

contivesse um elenco de instrumentos,

mecanismos e modelos que podem ser

adotados. Evitou-se, portanto, o formato de

uma lei ao estilo de um 'manual de

procedimentos', de tom fechado e rígido. O

único ponto de intransigência foi no

reconhecimento e fortalecimento dos

consumidores e de seus direitos.

Esperamos ainda que com as inovações

introduzidas, que são novas opções dadas ao

Poder Concedente, as definições de questões

relevantes omitidas na legislação atual e a

criação de fontes sólidas de financiamento, por

meio do aperfeiçoamento da legislação dos

fundos de investimento em infraestrutura, haja

uma simplificação e agilização na estruturação

das PPPs, que atualmente leva cerca de 24

meses.

Objetiva-se, com a Lei Geral de Concessões
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(LGC), atingir os seguintes marcos: a)

aumentar, a curto prazo, a participação dos

investimentos privados em infraestrutura de

65% para 84%, em valores de hoje, o setor

privado passaria a investir anualmente cerca de

R$ 112 bilhões; b) elevar, a longo prazo, o

investimento, que hoje é de 1,87% do PIB para

4,15%, criando as condições para a realização

de investimentos adicionais de R$ 162 bilhões

por ano em valores atuais. O objetivo é

alcançar a África do Sul que tem, hoje, 87% de

estoque de infraestrutura.

Após a aprovação do texto na Comissão

Especial realizamos uma reunião com as

equipes do Ministério da Ecomomia e da Casa

Civil, para a coleta das sugestões consolidadas

do Governo Federal. Mais recentemente

organizamos dois dias de reuniões, no eixo SP-

RJ, com entidades e associações

representativas do setor privado de

infraestrutura, academia e renomados

economistas, para colher sugestões para o

aperfeiçoamento da LGC.

A Câmara dos Deputados, entretanto, ainda

não terminou o seu trabalho e haverá ainda

oportunidades no processo legislativo de

aprimoramento do texto, pois estimamos que a

votação da LGC pelo plenário ocorrerá até o

final do primeiro trimestre de 2020. Porém, é

motivo de grande otimismo e esperança que o

texto do projeto já tenha elevado sobremaneira

a qualidade das referências legais para se

aperfeiçoar o marco legal das concessões, que

beneficiará o Brasil e certamente o Estado do

Rio Grande do Norte.
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