


Fecomércio - RN – 12/02/20



FECOMÉRCIO-RN http://www.multclipp.com.br

Índice

Hilneth Correia | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN, SENAC RN, SISTEMA FECOMÉRCIO RN /

SISTEMA MOVIMENTO SERÁ LANÇADO NESTA SEXTA (14) 5
Noticias - 11/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - SENAC RN /

SENAC BARREIRA ROXA REALIZA WORKSHOP DE MOQUECAS NESTE
SÁBADO

6

Noticias - 07/02/2020

Blog do Robson Carvalho | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - SENAC RN /

[SENAC] SENAC BARREIRA ROXA REALIZA WORKSHOP DE MOQUECAS NO
PRÓXIMO SÁBADO

7

Noticias - 06/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - SENAC RN /

[ENTREVISTA] Qualificação profissional e inserção no mercado com o SENAC RN. 8
Noticias - 06/02/2020

Versátil News | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - SESC RN, TERRAÇO DO RELÓGIO /

Sesc reúne blocos carnavalescos na prévia do Terraço do Relógio 9
Notícias - 11/02/2020

Blog do Carlos Costa | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - SESC RN, TERRAÇO DO RELÓGIO /

Sesc reúne blocos carnavalescos na prévia do Terraço do Relógio 11
Notícias - 11/02/2020

Rosalie Arruda | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - SESC RN, TERRAÇO DO RELÓGIO /

Sesc reúne blocos carnavalescos na prévia do Terraço do Relógio 13
Noticias - 11/02/2020

Agora RN | Indeterminado
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA /

Seminário Internacional Agora Natal discute boas práticas de urbanismo para a capital
potiguar

14

Noticias - 12/02/2020



FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA, ECONOMIA /

Plano Diretor já 16
Noticias - 12/02/2020

Tribuna do Norte | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - TERRAÇO DO RELÓGIO /

Aventura no Pacífico ... 18
Noticias - 12/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

Reforma administrativa deve ser aprovada no 1º semestre 21
Noticias - 11/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

Contratações no NE devem crescer 24
Noticias - 11/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

Custo médio da construção civil no RN é o menor do pais 26
Noticias - 11/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

Reforma administrativa deve ser aprovada no 1º semestre 28
Noticias - 11/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

Banco Central indica que pode interromper ciclo de cortes na Selic 31
Noticias - 11/02/2020

FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

Custo médio da construção civil no RN é o menor do país em 12 meses 33
Noticias - 11/02/2020



FECOMÉRCIO-RN
Hilneth Correia/Rio Grande do Norte - Noticias

terça-feira, 11 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

SISTEMA MOVIMENTO SERÁ
LANÇADO NESTA SEXTA (14)

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

O Projeto Sistema em Movimento - Cidade da

Esperança, iniciativa do Sistema Fecomércio

RN, Sesc e Senac, será lançado na próxima

sexta-feira (14) em um café da manhã, às 8h, na

Paróquia Santuário de Nossa Senhora da

Esperança (Rua Adolfo Gordo).

O projeto tem o objetivo de promover serviços

diferenciados de assistência empresarial,

capacitação profissional, saúde e cultura para

os comerciantes e comerciários do bairro, com

mais de 60 dias de programação.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SENAC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN - SENAC RN

SENAC BARREIRA ROXA REALIZA
WORKSHOP DE MOQUECAS

NESTE SÁBADO

Clique aqui para abrir a imagem

Interessados em conhecer ou aperfeiçoar

técnicas de preparo para uma boa moqueca,

seja capixaba ou baiana, poderão vivenciar uma

manhã de aprendizado teórico e prático, no

workshop que será realizado no Senac Barreira

Roxa, no próximo sábado (08).

A aula será ministrada pelo instrutor chef do

Senac RN, Thiago Gomes, que irá ensinar todo

o processo de preparo da receita utilizando as

técnicas de cocção mais adequadas.

? O workshop é direcionado a todos os públicos,

desde profissionais da gastronomia que queiram

buscar aperfeiçoamentos até os amantes da

boa culinária. Todos os participantes sairão da

aula cientes de como preparar uma boa

moqueca capixaba e baiana, sabendo

diferenciar particularidades de cada uma?, disse

o instrutor Thiago Gomes.

O workshop terá três horas de duração e será

realizado em uma das cozinhas pedagógicas

instaladas do Senac Barreira Roxa, um espaço

reconhecido por oferecer aos seus alunos uma

estrutura moderna e funcional, que estimula o

aprendizado prático. As inscrições para o

workshop de moquecas podem ser realizadas

em qualquer unidade Senac no RN. Outras

informações podem ser obtidas através do

telefone 4005-1000.

SERVIÇO

Workshop Moquecas

Quando: 08 de fevereiro, sábado, das 9h às 12h

Onde: Hotel Escola Senac Barreira Roxa ? Via

Costeira, Natal ? RN

Investimento: R$ 109

Fonte: SENAC RN

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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[SENAC] SENAC BARREIRA ROXA
REALIZA WORKSHOP DE

MOQUECAS NO PRÓXIMO SÁBADO

Clique aqui para abrir a imagem

Interessados em conhecer ou aperfeiçoar

técnicas de preparo para uma boa moqueca,

seja capixaba ou baiana, poderão vivenciar uma

manhã de aprendizado teórico e prático, no

workshop que será realizado no Senac Barreira

Roxa, no próximo sábado (08).

A aula será ministrada pelo instrutor chef do

Senac RN, Thiago Gomes, que irá ensinar todo

o processo de preparo da receita utilizando as

técnicas de cocção mais adequadas.

? O workshop é direcionado a todos os públicos,

desde profissionais da gastronomia que queiram

buscar aperfeiçoamentos até os amantes da

boa culinária. Todos os participantes sairão da

aula cientes de como preparar uma boa

moqueca capixaba e baiana, sabendo

diferenciar particularidades de cada uma?, disse

o instrutor Thiago Gomes.

O workshop terá três horas de duração e será

realizado em uma das cozinhas pedagógicas

instaladas do Senac Barreira Roxa, um espaço

reconhecido por oferecer aos seus alunos uma

estrutura moderna e funcional, que estimula o

aprendizado prático. As inscrições para o

workshop de moquecas podem ser realizadas

em qualquer unidade Senac no RN. Outras

informações podem ser obtidas através do

telefone 4005-1000.

SERVIÇO

Workshop Moquecas

Quando: 08 de fevereiro, sábado, das 9h às 12h

Onde: Hotel Escola Senac Barreira Roxa ? Via

Costeira, Natal ? RN

Investimento: R$ 109

Fonte: SENAC RN

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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[ENTREVISTA] Qualificação
profissional e inserção no mercado

com o SENAC RN.

Clique aqui para abrir a imagem

Fala, Cidadão!

Hoje conversamos com o Prof. Gedson

Bezerra, Diretor de Educação Profissional do

SENAC-RN, venha conferir as oportunidades

de qualificação profissional do SENAC!

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Sesc reúne blocos carnavalescos na
prévia do Terraço do Relógio

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Versátil News

A novidade deste ano é o cortejo pelas ruas de

Cidade Alta em direção ao Sesc, com a

participação do Bloco Carecas, Poetas, Bruxas

e Lobisomens e a Orquestra Freviação.

Nesta sexta-feira (14/02), acontece a 9ª prévia

carnavalesca do Terraço do Relógio. Neste

ano, o projeto cultural do Serviço Social do

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN),

instituição do Sistema Fecomércio reúne o

tradicional Bloco Carecas, Poetas, Bruxas e

Lobisomens, que há 16 anos anima os foliões

de Ponta Negra, e a Orquestra Freviação de

Santa Cruz, em cortejo pelas ruas do Centro de

Natal.

A concentração será a partir das 17h30, na

Praça do Estudante, com trajeto pelas ruas

Ulisses Caldas, Câmara Cascudo em direção ao

Sesc Cidade Alta. Ao chegar na unidade Sesc,

os foliões serão recebidos com o show da

potiguar Jaina Elne, às 19h, no espaço do

Terraço do Relógio. O acesso é gratuito e o

público pode vir fantasiado para entrar no clima

festivo.

Sobre o Terraço do Relógio

Desde fevereiro de 2002, o Espaço Cultural

Terraço do Relógio incentiva a cultura local, ao

oferecer espaço para os artistas potiguares e

possibilitar o surgimento de novos talentos. O

projeto é realizado quinzenalmente, nas sextas-

feiras, a partir das 19h e com acesso gratuito.

A história do relógio e da balaustrada, ambos

localizados no Terraço, remonta ao início do

século XX. Em 1911, o governador em

exercício, Alberto Maranhão, solicitou a

elaboração de um projeto de urbanização da

área onde hoje existe o Sesc. No dia 11 de

outubro deste ano, data do aniversário do

governador, uma grande festa inaugurou a

balaustrada, as colunetas com lâmpadas e o

relógio, encomendados a uma empresa

francesa. Uma estrutura de ferro fundido que

mede 103 metros compõe a balaustrada.

O terreno que abriga a estrutura histórica foi

doado ao Sesc em 1953 pelo prefeito em

exercício, Creso Bezerra. Com o intuito de

divulgar a importância histórica da estrutura e de
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fomentar a cultura, foi criado o projeto Terraço

do Relógio. Emoldurado pela balaustrada, pelo

relógio e pelas hastes de ferro seculares, o

cenário é um convite à boa música, com

atrações locais e serviço de bar.

Serviço:

O quê? 9ª Prévia carnavalesca do Terraço do

Relógio

Quando? 14/2/20 (sexta-feira), 19h.

Onde? Terraço do Relógio do Sesc Cidade

Alta. Rua Cel. Bezerra, 33.

Concentração do cortejo? Praça do Estudante

(17h30), em direção com trajeto pelas ruas

Ulisses Caldas, Câmara Cascudo em direção

ao Sesc Cidade Alta.

Acesso gratuito

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN, TERRAÇO DO RELÓGIO
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Sesc reúne blocos carnavalescos na
prévia do Terraço do Relógio

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

A novidade deste ano é o cortejo pelas ruas de

Cidade Alta em direção ao Sesc, com a

participação do Bloco Carecas, Poetas, Bruxas

e Lobisomens e a Orquestra Freviação

Nesta sexta-feira (14/02), acontece a 9ª prévia

carnavalesca do Terraço do Relógio. Neste

ano, o projeto cultural do Serviço Social do

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN),

instituição do Sistema Fecomércio reúne o

tradicional Bloco Carecas, Poetas, Bruxas e

Lobisomens, que há 16 anos anima os foliões

de Ponta Negra, e a Orquestra Freviação de

Santa Cruz, em cortejo pelas ruas do Centro de

Natal.

A concentração será a partir das 17h30, na

Praça do Estudante, com trajeto pelas ruas

Ulisses Caldas, Câmara Cascudo em direção ao

Sesc Cidade Alta. Ao chegar na unidade Sesc,

os foliões serão recebidos com o show da

potiguar Jaina Elne, às 19h, no espaço do

Terraço do Relógio. O acesso é gratuito e o

público pode vir fantasiado para entrar no clima

festivo.

Sobre o Terraço do Relógio

Desde fevereiro de 2002, o Espaço Cultural

Terraço do Relógio incentiva a cultura local, ao

oferecer espaço para os artistas potiguares e

possibilitar o surgimento de novos talentos. O

projeto é realizado quinzenalmente, nas sextas-

feiras, a partir das 19h e com acesso gratuito.

A história do relógio e da balaustrada, ambos

localizados no Terraço, remonta ao início do

século XX. Em 1911, o governador em

exercício, Alberto Maranhão, solicitou a

elaboração de um projeto de urbanização da

área onde hoje existe o Sesc. No dia 11 de

outubro deste ano, data do aniversário do

governador, uma grande festa inaugurou a

balaustrada, as colunetas com lâmpadas e o

relógio, encomendados a uma empresa

francesa. Uma estrutura de ferro fundido que

mede 103 metros compõe a balaustrada.

O terreno que abriga a estrutura histórica foi

doado ao Sesc em 1953 pelo prefeito em

exercício, Creso Bezerra. Com o intuito de

divulgar a importância histórica da estrutura e de
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fomentar a cultura, foi criado o projeto Terraço

do Relógio. Emoldurado pela balaustrada, pelo

relógio e pelas hastes de ferro seculares, o

cenário é um convite à boa música, com

atrações locais e serviço de bar.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN, TERRAÇO DO RELÓGIO
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Sesc reúne blocos carnavalescos na
prévia do Terraço do Relógio

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Nesta sexta-feira (14/02), acontece a 9ª prévia

carnavalesca do Terraço do Relógio. Neste

ano, o projeto cultural do Serviço Social do

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN),

instituição do Sistema Fecomércio reúne o

tradicional Bloco Carecas, Poetas, Bruxas e

Lobisomens, que há 16 anos anima os foliões

de Ponta Negra, e a Orquestra Freviação de

Santa Cruz, em cortejo pelas ruas do Centro de

Natal.

A concentração será a partir das 17h30, na

Praça do Estudante, com trajeto pelas ruas

Ulisses Caldas, Câmara Cascudo em direção ao

Sesc Cidade Alta. Ao chegar na unidade Sesc,

os foliões serão recebidos com o show da

potiguar Jaina Elne, às 19h, no espaço do

Terraço do Relógio. O acesso é gratuito e o

público pode vir fantasiado para entrar no clima

festivo.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN, TERRAÇO DO RELÓGIO
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FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Seminário Internacional Agora Natal
discute boas práticas de urbanismo

para a capital potiguar

Clique aqui para abrir a imagem

O Grupo de Comunicação Agora RN promove

nesta quarta-feira (12), das 14h às 18h30, o

Seminário Internacional Agora Natal. O evento

traz para a capital potiguar importantes nomes

da arquitetura e urbanismo do Brasil e de

Portugal. O objetivo é promover o debate e

gerar sugestões para modernizar a Revisão do

Plano Diretor de Natal.

A conferência internacional vai acontecer no

auditóno do Hotel Escola Barreira Roxa, na Via

Costeira, e também teve a organização do

escritório de arquitetura Pypa Urbanismo. O

evento será transmitido pela Rádio Agora FM

(97,9). O assunto suscita atenção do público

potiguar. Os ingressos para a conferência se

esgotaram dias antes do início do evento. Ao

todo, o público que irá prestigiai' as palestras

será de 250 pessoas.

?O urbanismo existe para melhorar a vida das

pessoas nas cidades. Com essas boas práticas,

nós poderemos nos inspirar e adaptá-las para a

realidade de Natal, e assim desenvolver uma

cidade mais sustentável do ponto de vida social,

ambiental e econômico. Natal é uma cidade com

clara vocação turística?, diz a arquiteta Sophia

Motta, uma das organizadoras do evento.

O Seminário Internacional Agora Natal terá

nomes relevantes para a discussão de boas

práticas de urbanismo. Entre eles, está o

arquiteto Gustavo Rocha, Superintendente de

Infraestrutura do Porto Digital do Recife, que vai

trazer a palestra "Urbanismo e tecnologia, o

caso do Porto Digital do Recife?.

A região no entorno do terminal portuário de

Recife era, até a década de 2000, conhecida

pela degradação e pouca importância para a

economia local, mas foi requalifica- da de forma

acelerada em termos urbanísticos, ímobihános e

de recuperação do patrimônio histórico.

A última palestra será do arquiteto português

Manuel Salgado, que atualmente presidente da

Sociedade de Reabilitação Urbana de Lasboa

(SRU). O profissional vai trazer as soluções

promovidas para o Rio Tejo, na capital

portuguesa, que foram responsáveis por

melhorias urbanísticas do no e que, nos últimos
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FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

anos, vem atraindo cada vez mais moradores e

turistas. "Vou mostrar o que foi feito em Lisboa.

E que contribuições poderão ser feitas para a

Revisão do Plano Diretor de Natal?, disse o

português.

Ele avalia que a requalificação das áreas

marginais ao Rio Tejo pode ajudar na

confecção de projetos para a melhoria urbana

dos bairros natalenses que ladeiam o Rio

Potengi. ?Penso que Lisboa mudou muito

bastante nestes últimos 12 anos. O fio condutor

desta mudança foi a mudança no Plano Diretor.

E essa a experiência que me proponho a

relatai'?, encerra.

O evento também terá o patrocínio da

Federação do Comércio do Rio Grande do

Norte (Fecomércio), Associação Brasileira da

Indústria de Hotéis (ABIH), Hotéis Aram, Bello

Mare Hotel e Federação das Indústrias do Rio

Grande do Norte.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL AGORA

NATAL

Onde? Hotel Barreira Roxa

Quando? Dia 12, das14hàs18h30

Realização: Agora RN

Organização: Pypa Urbanisno

Patrocínio: Fecomercio, ABIH, Hotéis Aram,

Bello Mare Hotel e Fiem

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Plano Diretor já

Clique aqui para abrir a imagem

Com a revisão do Plano Diretor em curso

debater o futuro de Natal para os próximos anos

é quase uma obrigação.Mas não seria uma

experiência completa de conhecimento se o

Grupo Agora RN não deixasse a marca de seu

compromisso com a comunidade impressa

neste debate. Nesta quarta-feira, todas as

atenções estarão voltadas para o Seminário

Internacional Agora Natal, evento totalmente

franqueado ao público inscrito, no icônico Hotel-

escola Barreira Roxa, recentemente reformado

pela Federação do Comércio. Nesse ambiente

de formação profissional, três experiências vão

m.ostrar porque Natal, precisa se reinventar do

ponto de vista de ocupação de seus espaços e

porque devemos fazer isso agora, a despeito de

um atraso de décadas em relações a

experiências pioneiras no Brasil e no mundo.

Mas nunca é tarde para começar. As

experiências daqui e de além-mar demonstram

que ocupar espaço com gente harmonizada

pela intermediação do espaço público é um

condutor espetacular de riquezas e experiências

coletivas. Foi assim em Curitiba, ainda nos anos

de 1970, quando a cidade estabeleceu suas

próprias regras de crescimento por meio de um

planejamento do uso de solo de longo prazo.

Mas o seminário desta quarta- - feira irá além. e

abordará experiências fascinantes de regiões

como o Tejo, em Portugal, e de Recife, que

conseguiu reabilitar áreas totalmente

decadentes ainda nos anos de 1990,

enobrecendo o que antes não valia nada em

favor de seus habitantes.As vésperas da

votação do Plano Diretor de Natal, tinha que ser

um evento ancorado pelo Agora RN, um veiculo

que marcou pela gratuidade sua expansão no

mercado potiguar. E, com ele, parceiros de

primeiríssima hora - Pypa Urbanismo e

Desenvolvimento Imobiliário na organização,

tendo como valiosos patrocinadores a

Federação do Comércio; a Associação

Brasileira de Hotéis; o Imirá Plaza Hotel &

Convention; BellaMaré Hotéis e a Federação

das Indústrias do RN. Tudo transmitido pela 97

FM.

Bem vindo ao futuro, Natal.
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Aventura no Pacífico ...

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Rosalie Arruda

Uma família potiguar, de cinco pessoas, está no

navio 'Westerdam' da Holland América, em

viagem à China. Tudo corria tranquilamente

quando, no segundo dia de cruzeiro, próximo a

Taiwan, um casal de australianos deu entrevista

via on line para o canal Fox, afirmando que

havia a suspeita de pessoas doentes com

Coronavírus a bordo. Os passageiros estariam

confinados nas cabines e já faltava comida. A

notícia correu rápido pela Ásia e o navio ficou

sem porto para atracar.

...tem potiguar a bordo

O assessor jurídico, Alexandre Câmara,

passageiro do navio, disse à coluna que a

informação dos australianos é inverídica, e a

divulgação acabou causando um mal entendido

com as autoridades portuárias e sanitárias do

Japão, obrigando o navio a continuar

navegando.

'Daí, o pessoal do cruzeiro teve que fazer a

contraprova da mentira... estamos desde então

navegando, esperando autorização para atracar

em algum porto... Só ontem (09) tivemos a

confirmação que chegaremos na quinta (13) na

Tailândia....'

'Espero que os australianos sejam processados,

pois foram os causadores de toda essa

confusão... mas, o bom disso tudo foi que a

empresa devolveu tudo que pagamos e ainda

nos deram um cruzeiro gratuito para qualquer

lugar do mundo, a ser feito em um ano,

portanto, no próximo ano estaremos por aqui

novamente...' disse otimista.

A família retorna ao Brasil no próximo dia 16 de

fevereiro. No grupo potiguar encontra-se a

médica neuro Ana Maria Câmara. Um casal de

Brasília também está a bordo.

Mobilização ...

O Sindicato dos Petroleiros descobriu uma

forma original para prender a atenção da

população para seus algures: anunciou a venda

de botijão de gás por R$ 40, o equivalente à

metade do preço cobrado atualmente. A

iniciativa vem sendo realizada em outros

estados com sucesso. A ideia é explicar à
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população as razões da greve da categoria

iniciada em 1º de fevereiro. O movimento já

paralisou 91 unidades de 13 estados do país.

...e distribuição de gás

Em Natal, a ação será realizada na manhã da

sexta-feira (14), em frente à sede da Petrobras,

no bairro de Cidade da Esperança.

O vereador Paulinho Freire (PSDB) foi para a

TV mostrar à população de Natal que a

Câmara Municipal, em sua gestão como

presidente, conseguiu devolver ao executivo

municipal recursos economizados pelo

parlamento de Natal. Ou seja, pagou

publicidade para divulgar que economizou.

Centro Administrativo...

Proposta do deputado Tomba Farias (PSB)

denomina de Centro Administrativo Governador

Cortez Pereira o Centro Administrativo do

Estado localizado no Bairro de Lagoa Nova.

...receberá o nome de ...

Cortez Pereira nasceu em Currais Novos, em

outubro de 1924, foi escolhido governador do

estado em 1970 pelo presidente da República,

general Emílio Garrastazu Médici e faleceu no

dia 21 de fevereiro de 2004.

Vitrine

Mal tomou posse como ministro do

Desenvolvimento Regional, o tucano Rogério

Marinho já está na mira da imprensa nacional

com uma questão delicada: recebimento de

jetons.

A matéria do portal UOL revela que Marinho

'recebeu pelo menos R$ 189 mil em jetons por

participar de 11 reuniões no Sesc. Marinho se

destaca entre os que funcionários que mais

receberam jetons em 2019.... '

A assessoria do ministro disse à reportagem do

UOL que a remuneração é justa, "pelos

trabalhos desenvolvidos na qualidade de

membro do conselho nos termos da legislação

em vigor"...

Compadres

Na terrinha, o novo ministro foi saudado

efusivamente. O deputado José Dias fez um

breve relato sobre a trajetória política do ex-

deputado federal. 'Tenho certeza de que o

deputado Rogério Marinho não negará a sua

mão, seja a aliados ou adversários, para ajudar

o Rio Grande do Norte.'

Saravá, deputado!!!

Civilidade

O deputado Francisco do PT também saudou o

novo ministro potiguar. Sem mágoas, rancores

e de boa!

Nomeação

O Promotor de Justiça do Ministério Público do

RN, José Augusto Peres Filho, foi nomeado

para a Chefia de Gabinete do Corregedor

Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis,

ex-procurador-geral de Justiça do MPRN. O

coordenador-geral continua sendo Benedito

Torres Neto, do Ministério Público de Goiás.

Prazo final chegando...
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Os eleitores têm até 6 de maio para procurar o

cartório e regularizar sua situação eleitoral.

Segundo o TSE, diversos serviços podem ser

solicitados diretamente no cartório eleitoral,

sem a intermediação de terceiros. Emissão,

transferência, cadastro biomédico, entre outros.

Assento livre

A exemplo de outras cidades, como Rio de

Janeiro, Brasília e Maceió, o Recife adotou a

opção para que todos os assentos nos

transportes coletivos sejam preferenciais para

idosos, gestantes, lactantes, pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas

com crianças de colo.

Pela cidade

HENFIL| A governadora Fátima Bezerra

convidou o filho de Henfil, Ivan Cosenza,

curador da obra do pai, para expor no Rio

Grande do Norte . Uma conversa entre o

cronista e a Fundação José Augusto ficou

acertada.

TERRAÇO DO RELÓGIO| É nesta sexta-feira

(14) que acontece a 9ª prévia carnavalesca do

Terraço do Relógio.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - TERRAÇO DO RELÓGIO
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Reforma administrativa deve ser
aprovada no 1º semestre

Clique aqui para abrir a imagem

O presidente da Câmara dos Deputados,

Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que espera

aprovar a reforma administrativa ainda no

primeiro semestre deste ano. A aprovação até

junho evita que a discussão sobre a mudança

na administração pública fique para a próxima

legislatura, uma vez que, no segundo semestre,

a discussão e a votação dos projetos terão um

grau de dificuldade maior, porque os deputado e

senadores tendem a estar voltados para a

participação na campanha eleitoral nos

municípios.

Créditos: Divulgação Rodrigo Maia afirma que

uso de termos pejorativos contra os servidores

atrapalha o debate

Ele ressaltou, no entanto, que as disputas em

torno da reforma tributária, já em tramitação na

Congresso Nacional, devem ser maiores do que

as da administrativa, mesmo admitindo que

pode haver conflito com os servidores públicos.

'Claro que todos os sistemas onde a gente tem

distorções eles estão beneficiando alguém e

prejudicando milhões. Não é diferente nem no

administrativo nem no tributário. Então,

enfrentamentos nós teremos, mais no tributário

do que no administrativo, já que o governo

decidiu que é melhor uma reforma para os

novos servidores', afirmou

Em palestra para empresários, em café da

manhã na Federação das Indústrias do Rio de

Janeiro (Firjan), Rodrigo Maia destacou que os

servidores públicos devem ser tratados com

respeito e que o uso de termos pejorativos

atrapalha o debate. 'Todos devem ser tratados

com muito respeito. Eu acho que o

enfrentamento feito com termos pejorativos, que

gera muito conflito, nos atrapalha no nosso

debate, de mostrar a alguns setores que a

sociedade não aceita mais concentrar riqueza

para muito poucos', disse, se referindo à

declaração, na sexta-feira (7), do ministro da

Economia, Paulo Guedes, que classificou os

funcionários públicos como 'parasitas', em

palestra na Fundação Getulio Vargas.

Ao afirmar que declarações inadequadas não

ajudam no debate, Rodrigo Maia evitou

polemizar diretamente com o presidente Jair

Bolsonaro ou ministros e afirmou que o

importante é aprovar a mudança no serviço
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público. 'Frases mal colocadas geram atritos

desnecessários, traz para o debate quem não

deveria estar no debate. Estamos tratando dos

novos, por que os antigos vão entrar? O

governo já decidiu - não vou ficar elogiando ou

criticando - o ideal é ter uma mudança na

administração pública brasileira', disse.

Para Rodrigo Maia, o fato de a proposta de

reforma administrativa tratar apenas dos novos

servidores vai ajudar a diminuir os conflitos e

ajuda na tramitação, 'para que a gente possa

concentrar nossos esforços na reforma

tributária'.

'Você muda o conceito de estabilidade, de

promoção. Promoção no serviço público não

faz muito sentido. Promoção por mérito, por

produtividade. Claro, você vai ter dois sistemas

funcionando um contra o outro, mas com os

anos o antigo vai acabar. Temos que respeitar,

querendo ou não, gostando ou não, os direitos

que foram adquiridos. Mas não inventar novos

direitos adquiridos', destacou.

Para Rodrigo Maia, é preciso buscar um

equilíbrio entre as despesas que o Poder

Público para a sociedade e os serviços

prestados. "O Estado custa muito e serve

pouco, estou otimista que vamos mudar isso

com reformas", completou.

O presidente da Câmara dos Deputados

afirmou que a decisão de fazer a reforma

apenas para os funcionários que entrarem no

serviço público a partir da aprovação do projeto

é importante e desobstruirá a discussão no

Congresso Nacional.

"O sistema novo vai ser implementado nos

novos concursos, isso ajuda a tramitação (no

Congresso). Muda a estabilidade, a promoção

passa a ser por mérito e não mais pelo tempo

de serviço vão ter dois sistemas funcionando

um contra o outro, mas em algum momento o

antigo vai acabar", explicou Maia, sendo muito

aplaudido.

"Há uma grande concentração de renda que a

população não concorda mais", afirmou.

Segundo ele, além da reforma administrativa, a

reforma tributária também e muito importante

para o País voltar a crescer e previu que, em

quatro a cinco meses, os parlamentares devem

aprovar a PEC 45, do deputado Baleia Rossi

(MDB/SP). "A (reforma) tributária pode ajudar

na geração de empregos", avaliou.

A reforma administrativa

A reforma administrativa deve mudar uma série

de pontos nas regras do vínculo dos servidores

públicos. A tendência é que as novas regras

tenham validade para os servidores que sejam

contratados a partir da aprovação da reforma.

Um dos principais pontos diz respeito à

estabilidade do servidor público. O Ministério

da Economia pretende estabelecer prazos

diferenciados por carreiras para que seja

garantida a estabilidade.

Mas, isto não deve contar para as chamadas

carreiras típicas de estado, como policiais,

professores e fiscais, bem como para os

servidores já em atividade no funcionalismo,

como um todo.

De acordo com o ministro da economia, a

intenção é de que os novos aprovados em

concursos públicos sejam submetidos por

'filtros de meritocracia'. No caso, por exemplo,
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dos policiais federais, os servidores deverão

trabalhar de três a quatro anos para atingir a

estabilidade. Já na área administrativa poderão

ser necessários de 10 a 15 anos para a

efetivação.

Outras mudanças em pauta são a redução do

número de carreiras do Executivo de 117 para

aproximadamente 30, alterações nas tabelas

de remuneração para que fiquem mais

próximas ao setor privado, reestruturação das

progressões para que o servidor somente atinja

o teto salarial em final de carreira, extinguir a

progressão automática por tempo de serviço e

maior rigor na fase de estágio probatório.

O projeto para votação no Congresso Nacional

ainda não foi enviado pelo Governo Jair

Bolsonaro.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Contratações no NE devem crescer

Clique aqui para abrir a imagem

As empresas da região Nordeste abriram 76,5

mil novas vagas de emprego com carteira

assinada ao longo do ano passado e a

tendência é que o ritmo de novas contratações

continue em 2020. É o que sinaliza a pesquisa

?Sondagem Conjuntural?, realizada pelo Sebrae

Nacional para medir o otimismo dos donos de

pequenos negócios do país. O estudo aponta

que 39% desses empreendedores planejam

contratar mais funcionários, principalmente os

proprietários de empresa de pequeno porte -

aquelas com faturamento anual bruto na faixa

entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões -, contra 3%

que esperam demitir. Outros 28% não

pretendem fazer alterações no quadro de

funcionários e 8% devem fazer substituições

dos empregados. O restante não sabe ou não

possui trabalhadores contratados formalmente.

De acordo o estudo, esse é o melhor índice de

otimismo já registrado desde junho de 2017,

analisando o melhor percentual de intenções de

contratação do empresariado nordestino e os

menores índices de possibilidade de demissões,

que estão em queda desde o segundo semestre

de 2018. Os mais otimistas quanto à

empregabilidade são os empreendedores

ligados ao setor da construção civil (48%) e os

menos otimistas da área de serviços (37%). Na

indústria e no comércio, o índice ficou em 41% e

39%, respectivamente. Atualmente, a região tem

um estoque de 5,9 milhões de empregados de

acordo com informações do Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados (Caged), do

Ministério da Economia. A pesquisa ouviu

2.992 empresários donos de uma pequena

empresa no Brasil, 573 deles somente no

Nordeste, entre os dias 8 de dezembro e 16 de

janeiro deste ano. O intervalo de confiança é de

95% e a margem de erro de 1,8%. O

levantamento também indica 0 otimismo dos

nordestinos no que se refere à rentabilidade do

negócio. Pela pesquisa, 72% dos

empreendedores do Nordes¬te acreditam que

vão aumentar o faturamento da empresa e 20%

não devem alterar as receitas. Apenas 6% acha

que o faturamento vai cair neste ano e 2% não

sabem. Quando à capacidade de investimento

no negócio, 69% dos empresários nordestino

também declararam que farão investimentos na

empresa e 29% não têm esses planos. O

restante não sabe ou não quis opinar.
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Baixa confiança

Apesar desses patamares de otimismo, os

nordestinos são os que estão menos confiantes

quanto à economia do Brasil. Cerca de 67%

acreditam que a economia do país vai

melhorar nos próximos 12 meses, o menor

percentual entre todas as demais regiões, e 2%

acham que tudo permanece como está. Já 11%

vislumbram uma piora na economia do país.

As Empresas de Pequeno Porte (EPP) tendem

a ser mais otimistas em relação ao futuro da

economia em 2020: a maioria acredita que o

cenário irá melhorar. Já os Microem-

preendedores Individuais (MEIs) mostraram-se

mais pessimistas: 12% disseram que a

economia tende a piorar.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Custo médio da construção civil no RN
é o menor do pais

Clique aqui para abrir a imagem

Em 12 meses encerrados em janeiro passado, o

Rio Grande do Norte registrou a menor variação

no custo médio da construção civil. Enquanto o

Brasil acumulou oscilação de 3,91%, o índice

registrado no Rio Grande do Norte foi de 1,07%

o menor de todas as unidades da federação no

período. Os dados foram divulgados através do

índice Nacional da Construção Civil (Sinapi),

tabulados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). Ao longo de janeiro deste

ano, o Sinapi teve variação de 0,30% em todo 0

Brasil, ficando 0,08 ponto percentual acima da

taxa de dezembro de 2019 (0,22%) e 0,12 p.p

abaixo de janeiro de 2019 (0,42%). Nos últimos

doze meses, houve aumento de 3,91%,

resultado pouco abaixo dos 4,03% registrados

nos doze meses imediatamente anteriores. O

custo nacional da construção, por metro

quadrado, que fechou o ano de 2019 em R$

1.158,81, passou em janeiro para R$ 1.162,24,

sendo R$ 609,39 relativos aos materiais e R$

552,85 à mão de obra. No Rio Grande do Norte,

os custos por metro quadrado ficaram em R$

1.041,61 ao final de 2019.

A parcela dos materiais apresentou variação de

0,62%, registrando alta de 0,75 p.p. em relação

a dezembro de 2019 (- 0,13%) e de 0,43 p.p. em

relação ao mesmo mês do ano anterior (0,19%).

Já o valor da mão de obra apresentou variação

de -0,06%, caindo 0,65 p.p. em relação ao

último mês do ano de 2019 (0,59%).

Comparando com janeiro do ano anterior

(0,68%), houve queda mais significativa, 0,74

ponto percentual, já que em janeiro de 2019

foram firmados três acordos coletivos, em

contrapartida a nenhum dissídio observado nos

Estados em janeiro de 2020. O resultado

acumulado em doze meses registrou alta de

4,99% nos materiais, enquanto a parcela do

custo referente aos gastos com mão de obra

atingiu 2,71%.

Regiões

A Região Norte, com alta observada na parcela

dos materiais em todos os estados ficou com a

maior variação regional, 0,54%, no primeiro mês
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do ano. As demais regiões apresentaram os

seguintes resultados: 0,46% (Nordeste), 0,17%

(Sudeste), 0,05% (Sul) e 0,45 (Centro-Oeste).

Os custos regionais da construção, por metro

quadrado, em valores, foram: R$ 1.175,74

(Norte); R$ 1.072,56 (Nordeste); R$ 1.210,88

(Sudeste); R$ 1.223,27 (Sul) e R$ 1.171,04

(Centro-Oeste).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Reforma administrativa deve ser
aprovada no 1º semestre

Clique aqui para abrir a imagem

O presidente da Câmara dos Deputados,

Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que espera

aprovar a reforma administrativa ainda no

primeiro semestre deste ano. A aprovação até

junho evita que a discussão sobre a mudança

na administração pública fique para a próxima

legislatura, uma vez que, no segundo semestre,

a discussão e a votação dos projetos terão um

grau de dificuldade maior, porque os deputado e

senadores tendem a estar voltados para a

participação na campanha eleitoral nos

municípios.

Créditos: Divulgação Rodrigo Maia afirma que

uso de termos pejorativos contra os servidores

atrapalha o debate

Ele ressaltou, no entanto, que as disputas em

torno da reforma tributária, já em tramitação na

Congresso Nacional, devem ser maiores do que

as da administrativa, mesmo admitindo que

pode haver conflito com os servidores públicos.

'Claro que todos os sistemas onde a gente tem

distorções eles estão beneficiando alguém e

prejudicando milhões. Não é diferente nem no

administrativo nem no tributário. Então,

enfrentamentos nós teremos, mais no tributário

do que no administrativo, já que o governo

decidiu que é melhor uma reforma para os

novos servidores', afirmou

Em palestra para empresários, em café da

manhã na Federação das Indústrias do Rio de

Janeiro (Firjan), Rodrigo Maia destacou que os

servidores públicos devem ser tratados com

respeito e que o uso de termos pejorativos

atrapalha o debate. 'Todos devem ser tratados

com muito respeito. Eu acho que o

enfrentamento feito com termos pejorativos, que

gera muito conflito, nos atrapalha no nosso

debate, de mostrar a alguns setores que a

sociedade não aceita mais concentrar riqueza

para muito poucos', disse, se referindo à

declaração, na sexta-feira (7), do ministro da

Economia, Paulo Guedes, que classificou os

funcionários públicos como 'parasitas', em

palestra na Fundação Getulio Vargas.

Ao afirmar que declarações inadequadas não

ajudam no debate, Rodrigo Maia evitou
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polemizar diretamente com o presidente Jair

Bolsonaro ou ministros e afirmou que o

importante é aprovar a mudança no serviço

público. 'Frases mal colocadas geram atritos

desnecessários, traz para o debate quem não

deveria estar no debate. Estamos tratando dos

novos, por que os antigos vão entrar? O

governo já decidiu - não vou ficar elogiando ou

criticando - o ideal é ter uma mudança na

administração pública brasileira', disse.

Para Rodrigo Maia, o fato de a proposta de

reforma administrativa tratar apenas dos novos

servidores vai ajudar a diminuir os conflitos e

ajuda na tramitação, 'para que a gente possa

concentrar nossos esforços na reforma

tributária'.

'Você muda o conceito de estabilidade, de

promoção. Promoção no serviço público não

faz muito sentido. Promoção por mérito, por

produtividade. Claro, você vai ter dois sistemas

funcionando um contra o outro, mas com os

anos o antigo vai acabar. Temos que respeitar,

querendo ou não, gostando ou não, os direitos

que foram adquiridos. Mas não inventar novos

direitos adquiridos', destacou.

Para Rodrigo Maia, é preciso buscar um

equilíbrio entre as despesas que o Poder

Público para a sociedade e os serviços

prestados. "O Estado custa muito e serve

pouco, estou otimista que vamos mudar isso

com reformas", completou.

O presidente da Câmara dos Deputados

afirmou que a decisão de fazer a reforma

apenas para os funcionários que entrarem no

serviço público a partir da aprovação do projeto

é importante e desobstruirá a discussão no

Congresso Nacional.

"O sistema novo vai ser implementado nos

novos concursos, isso ajuda a tramitação (no

Congresso). Muda a estabilidade, a promoção

passa a ser por mérito e não mais pelo tempo

de serviço vão ter dois sistemas funcionando

um contra o outro, mas em algum momento o

antigo vai acabar", explicou Maia, sendo muito

aplaudido.

"Há uma grande concentração de renda que a

população não concorda mais", afirmou.

Segundo ele, além da reforma administrativa, a

reforma tributária também e muito importante

para o País voltar a crescer e previu que, em

quatro a cinco meses, os parlamentares devem

aprovar a PEC 45, do deputado Baleia Rossi

(MDB/SP). "A (reforma) tributária pode ajudar

na geração de empregos", avaliou.

A reforma administrativa

A reforma administrativa deve mudar uma série

de pontos nas regras do vínculo dos servidores

públicos. A tendência é que as novas regras

tenham validade para os servidores que sejam

contratados a partir da aprovação da reforma.

Um dos principais pontos diz respeito à

estabilidade do servidor público. O Ministério

da Economia pretende estabelecer prazos

diferenciados por carreiras para que seja

garantida a estabilidade.

Mas, isto não deve contar para as chamadas

carreiras típicas de estado, como policiais,

professores e fiscais, bem como para os

servidores já em atividade no funcionalismo,

como um todo.

De acordo com o ministro da economia, a
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intenção é de que os novos aprovados em

concursos públicos sejam submetidos por

'filtros de meritocracia'. No caso, por exemplo,

dos policiais federais, os servidores deverão

trabalhar de três a quatro anos para atingir a

estabilidade. Já na área administrativa poderão

ser necessários de 10 a 15 anos para a

efetivação.

Outras mudanças em pauta são a redução do

número de carreiras do Executivo de 117 para

aproximadamente 30, alterações nas tabelas

de remuneração para que fiquem mais

próximas ao setor privado, reestruturação das

progressões para que o servidor somente atinja

o teto salarial em final de carreira, extinguir a

progressão automática por tempo de serviço e

maior rigor na fase de estágio probatório.

O projeto para votação no Congresso Nacional

ainda não foi enviado pelo Governo Jair

Bolsonaro.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Banco Central indica que pode
interromper ciclo de cortes na Selic

Clique aqui para abrir a imagem

O atual estágio do ciclo econômico recomenda

cautela na definição da taxa básica de juros, a

Selic. Essa é a conclusão do Comitê de Política

Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que

decidiu na semana passada reduzir a Selic em

0,25 ponto percentual para 4,25% ao ano.

Créditos: Marcello Casal Jr/ABR

O Copom afirmou que é 'importante' observar os

efeitos dos cortes já feitos na taxa Selic e

indicou que pode interromper o ciclo de

reduções. O atual ciclo de cortes teve início no

fim de julho de 2019, com queda da taxa em 0,5

ponto percentual para 6% ao ano.

'Considerando os efeitos defasados do ciclo de

afrouxamento [redução da Selic] iniciado em

julho de 2019, o comitê vê como adequada a

interrupção do processo de flexibilização

monetária. O Comitê enfatiza que seus

próximos passos continuarão dependendo da

evolução da atividade econômica, do balanço de

riscos e das projeções e expectativas de

inflação, com peso crescente para o ano-

calendário de 2021', destacou, na ata da última

reunião, divulgada hoje (11).

Economia e mercado de trabalho

Na ata, o Copom diz que dados de atividade

econômica divulgados até agora 'indicam a

continuidade do processo de recuperação

gradual da economia brasileira'.

O comitê avalia ainda que há uma 'dicotomia'

entre a evolução do mercado de trabalho e o

crescimento da produção de bens e serviços no

país.

'Enquanto o mercado de trabalho segue em

recuperação gradual, os dados recentes de

produção industrial e os indicadores

preliminares de investimento tiveram

desempenho abaixo do esperado', diz o Copom.

Por isso, 'pode haver menos espaço de

ociosidade [produção da economia menor do

que sua capacidade] do que o mensurado por

métodos tradicionais'.

Entretanto, ressaltaram alguns membros do

Copom, a ociosidade dos fatores de produção

ainda é bastante elevada, o que é indicado pela
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dinâmica dos núcleos de inflação (medida que

busca captar a tendência dos preços,

desconsiderando efeitos de choques

temporários, como a alta recente dos preços da

carne).

Carne

Na ata, o Copom avalia que os preços da carne

subiram de forma mais intensa do que o

esperado no fim de 2019, mas mostram

reversão parcial neste início de ano.

Com isso, para o Copom, as projeções do

mercado financeiro de curto prazo para a

inflação foram 'particularmente afetadas' pela

alta do preço da carne. Já as estimativas para

a inflação em todo o ano de 2020 estão abaixo

da meta e para 2021, ao redor da meta.

A meta de inflação - definida pelo Conselho

Monetário Nacional - é de 4% em 2020, e de

3,75% em 2021. O intervalo de tolerância para

cada ano é 1,5 ponto percentual para cima ou

para baixo, ou seja, em 2020, por exemplo, o

limite mínimo da meta de inflação é 2,5% e o

máximo, 5,5%.

Para os preços administrados (regulados pelo

governo, como gás e energia) há 'condições

benignas' devido aos reajustes menores nas

tarifas de energia elétrica, informou o Copom.

Coronavírus

O prolongamento ou intensificação do surto de

coronavírus pode levar a economia mundial a

uma desaceleração adicional, com impacto

sobre os preços de commodities (produtos

primários com cotação internacional) e de

'importantes' ativos financeiros (ações, câmbio

e títulos, entre outros). A China é epicentro do

surto de coronavírus que tem se espalhado

pelo mundo. No Brasil, não há casos

confirmados.

'O Copom concluiu que a consequência desses

efeitos [do surto sobre a economia mundial]

para a condução da política monetária

[definição da taxa Selic] dependerá da

magnitude relativa da desaceleração da

economia global versus a reação dos ativos

financeiros', finalizou o Copom.

Agência Brasil
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Custo médio da construção civil no RN
é o menor do país em 12 meses

Clique aqui para abrir a imagem

Em 12 meses encerrados em janeiro passado, o

Rio Grande do Norte registrou a menor variação

no custo médio da construção civil. Enquanto o

Brasil acumulou oscilação de 3,91%, o índice

registrado no Rio Grande do Norte foi de 1,07%

- o menor de todas as unidades da federação no

período. Os dados foram divulgados através do

Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi),

tabulados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).

Créditos: Magnus Nascimento Nos últimos 12

meses, houve aumento de 3,91% no Sinapi

nacional. No RN, variação foi de 1,07%

Nos últimos 12 meses, houve aumento de

3,91% no Sinapi nacional. No RN, variação foi

de 1,07%

Ao longo de janeiro deste ano, o Sinapi teve

variação de 0,30% em todo o Brasil, ficando

0,08 ponto percentual acima da taxa de

dezembro de 2019 (0,22%) e 0,12 p.p abaixo de

janeiro de 2019 (0,42%). Nos últimos doze

meses, houve aumento de 3,91%, resultado

pouco abaixo dos 4,03% registrados nos doze

meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro

quadrado, que fechou o ano de 2019 em R$

1.158,81, passou em janeiro para R$ 1.162,24,

sendo R$ 609,39 relativos aos materiais e R$

552,85 à mão de obra. No Rio Grande do Norte,

os custos por metro quadrado ficaram em R$

1.041,61 ao final de 2019.

A parcela dos materiais apresentou variação de

0,62%, registrando alta de 0,75 p.p. em relação

a dezembro de 2019 (-0,13%) e de 0,43 p.p. em

relação ao mesmo mês do ano anterior (0,19%).

Já o valor da mão de obra apresentou variação

de -0,06%, caindo 0,65 p.p. em relação ao

último mês do ano de 2019 (0,59%).

Comparando com janeiro do ano anterior

(0,68%), houve queda mais significativa, 0,74

ponto percentual, já que em janeiro de 2019

foram firmados três acordos coletivos, em

contrapartida a nenhum dissídio observado nos

Estados em janeiro de 2020.

O resultado acumulado em doze meses

registrou alta de 4,99% nos materiais, enquanto

a parcela do custo referente aos gastos com
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mão de obra atingiu 2,71%.

Regiões

A Região Norte, com alta observada na parcela

dos materiais em todos os estados, ficou com a

maior variação regional, 0,54%, no primeiro

mês do ano. As demais regiões apresentaram

os seguintes resultados: 0,46% (Nordeste),

0,17% (Sudeste), 0,05% (Sul) e 0,45 (Centro-

Oeste).

Os custos regionais da construção, por metro

quadrado, em valores, foram: R$ 1.175,74

(Norte); R$ 1.072,56 (Nordeste); R$ 1.210,88

(Sudeste); R$ 1.223,27 (Sul) e R$ 1.171,04

(Centro-Oeste).
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