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Presidente da
Fecomércio RN

reúne
empreendedores e
trabalhadores do

comércio do bairro
Cidade da

Esperança para
lançar mais uma

edição do 'Sistema
em Movimento'

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Foto: Divulgação

O presidente do Sistema Fecomércio Rio

Grande do Norte, Marcelo Queiroz, lançou

oficialmente, nesta sexta-feira (14), a primeira

edição de 2020 do programa Sistema em

Movimento, que acontece no bairro de Cidade

da Esperança. O Sistema em Movimento tem o

objetivo de levar os serviços de excelência

oferecidos pelo Sistema Fecomércio, Sesc e

Senac, de forma diferenciada, nas áreas de

saúde, beleza, esportes, lazer, cultura,

assistência e capacitação profissional, além de

assessoria empresarial, aos comerciantes e

comerciários dos diversos polos comerciais da

capital.

Junto aos diretores de Sesc, Senac e

Fecomércio, o presidente Marcelo Queiroz

apresentou aos empresários e trabalhadores do

comércio local quais serão as ações e

atividades promovidas pelo Sistema potiguar

gratuitamente. 'Uma das nossas

responsabilidades, à frente do Sistema

Fecomércio, é o de estarmos cada vez mais

próximos do dia a dia dos trabalhadores e dos

empreendedores do comércio, dos serviços e do

turismo do Rio Grande do Norte. Para isso

nasceu o Programa Sistema em Movimento:

para aproximar nossas ações e atividades de

excelência dos comerciantes e trabalhadores do

comércio potiguares, nosso público prioritário',

afirmou Marcelo Queiroz.
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Por mais de 90 dias, a Fecomércio, o Sesc e o

Senac irão oferecer uma gama de serviços

gratuitos direcionados especificamente às

demandas levantadas junto aos empresários e

funcionários dos estabelecimentos comerciais

situados no bairro da região Oeste da capital.

As visitas foram iniciadas desde o dia 14 de

janeiro.

'São serviços que vão ajudar muito, tanto ao

bairro quanto aos trabalhadores aqui da Cidade

da Esperança. A Fecomércio estando aqui no

bairro facilita muito, a questão de transporte, de

horário, por que nós precisamos e não temos,

muitas vezes, como chegar', comentou Rodrigo

Wanderley, gerente da Rodoviária de Natal.

Os moradores do bairro também terão a

oportunidade de ter acesso a alguns dos

serviços oferecidos. Como é o caso da

aposentada Telma Carvalho que fará o seu

exame preventivo na Unidade Móvel Sesc

Saúde Mulher. 'Para nós que não temos plano

de saúde, é muito difícil. Essa é uma

oportunidade que tem que aproveitar, pois o

trabalho do Sesc, do Senac é muito bom,

facilita a nossa vida'.

Também participaram do evento o diretor da

Fecomércio, Dijosete Veríssimo; o presidente

da FCDL RN, Afrânio Miranda; diretores do

Sistema Fecomércio, além de empresários do

bairro.

Serviços

O Senac irá promover cursos sobre

Desenvolvimento de Equipes, Estratégias de

Negociação para o Vendedor, Gerência em

Loja, Qualidade no Atendimento, dentre outros.

Os cursos têm carga horária variada de 15 a 80

horas, sendo que alguns deles acontecerão na

unidade móvel de Informática e Gestão do

Senac. A instituição também fará palestras com

temas: 'A Arte de se Comunicar e Vender

Mais', 'Como Aumentar a Lucratividade do Seu

Negócio', 'Como Usar a Rede Social para

Vender.

Já o Sesc levará para o bairro o Cine Sesc,

Ginástica Laboral para os colaboradores,

Consultas Dietoterápicas e palestras

educativas em saúde e bem-estar. As unidades

móveis Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc

estarão estacionadas no local para realizar

exames preventivos e orientações sobre saúde

intima feminina e tratamento odontológico,

respectivamente. Os atendimentos na unidade

Sesc Saúde Mulher são destinados para

mulheres de 25 a 64 anos, tendo os

documentos: Cópia do RG, CPF, Comprovante

de residência e cartão SUS.

Para atendimentos na unidade móvel

OdontoSesc são necessários documento de

identidade com foto; comprovante de

residência; Declaração da empresa que

trabalha (comerciários) e declaração escolar

contendo matrícula do ano em curso

(estudantes da rede pública).

Fechando os mais de 90 dias de trabalho na

Cidade da Esperança, no dia 25 de abril

acontecerá o Dia S, onde serão concentrados

odos os serviços oferecidos durante uma

manhã inteira e a apresentação da pesquisa

inédita, a ser realizada pelo Departamento de

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da

Fecomércio (DEES) sobre o perfil do

consumidor do bairro. Instituições parceiras

convidadas também promoverá serviços

durante o Dia S.
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Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Fecomércio RN lança mais uma
edição do Sistema em Movimento

Clique aqui para abrir a imagem

14/02/2020 18:16

Fecomércio RN lança mais uma edição do

Sistema em Movimento

O presidente do Sistema Fecomércio Rio

Grande do Norte, Marcelo Queiroz, lançou

oficialmente, nesta sexta-feira (14), a primeira

edição de 2020 do programa Sistema em

Movimento, que acontece no bairro de Cidade

da Esperança. O Sistema em Movimento tem o

objetivo de levar os serviços oferecidos pelo

Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, de forma

diferenciada, nas áreas de saúde, beleza,

esportes, lazer, cultura, assistência e

capacitação profissional, além de assessoria

empresarial, aos comerciantes e comerciários

dos diversos polos comerciais da capital.

Junto aos diretores de Sesc, Senac e

Fecomércio, o presidente Marcelo Queiroz

apresentou aos empresários e trabalhadores do

comércio local quais serão as ações e

atividades promovidas pelo Sistema potiguar

gratuitamente. 'Uma das nossas

responsabilidades, à frente do Sistema

Fecomércio, é o de estarmos cada vez mais

próximos do dia a dia dos trabalhadores e dos

empreendedores do comércio, dos serviços e do

turismo do Rio Grande do Norte. Para isso

nasceu o Programa Sistema em Movimento:

para aproximar nossas ações e atividades de

excelência dos comerciantes e trabalhadores do

comércio potiguares, nosso público prioritário',

afirmou Marcelo Queiroz.

Por mais de 90 dias, a Fecomércio, o Sesc e o

Senac irão oferecer uma gama de serviços

gratuitos direcionados especificamente às

demandas levantadas junto aos empresários e

funcionários dos estabelecimentos comerciais

situados no bairro da região Oeste da capital. As

visitas foram iniciadas desde o dia 14 de janeiro.

'São serviços que vão ajudar muito, tanto ao

bairro quanto aos trabalhadores aqui da Cidade

da Esperança. A Fecomércio estando aqui no

bairro facilita muito, a questão de transporte, de

horário, por que nós precisamos e não temos,

muitas vezes, como chegar', comentou Rodrigo

Wanderley, gerente da Rodoviária de Natal.

Os moradores do bairro também terão a

oportunidade de ter acesso a alguns dos
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serviços oferecidos. Como é o caso da

aposentada Telma Carvalho que fará o seu

exame preventivo na Unidade Móvel Sesc

Saúde Mulher. 'Para nós que não temos plano

de saúde, é muito difícil. Essa é uma

oportunidade que tem que aproveitar, pois o

trabalho do Sesc, do Senac é muito bom,

facilita a nossa vida'.

Também participaram do evento o diretor da

Fecomércio, Dijosete Veríssimo; o presidente

da FCDL RN, Afrânio Miranda; diretores do

Sistema Fecomércio, além de empresários do

bairro.

Serviços

O Senac irá promover cursos sobre

Desenvolvimento de Equipes, Estratégias de

Negociação para o Vendedor, Gerência em

Loja, Qualidade no Atendimento, dentre outros.

Os cursos têm carga horária variada de 15 a 80

horas, sendo que alguns deles acontecerão na

unidade móvel de Informática e Gestão do

Senac. A instituição também fará palestras com

temas: 'A Arte de se Comunicar e Vender

Mais', 'Como Aumentar a Lucratividade do Seu

Negócio', 'Como Usar a Rede Social para

Vender.

Já o Sesc levará para o bairro o Cine Sesc,

Ginástica Laboral para os colaboradores,

Consultas Dietoterápicas e palestras

educativas em saúde e bem-estar. As unidades

móveis Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc

estarão estacionadas no local para realizar

exames preventivos e orientações sobre saúde

intima feminina e tratamento odontológico,

respectivamente. Os atendimentos na unidade

Sesc Saúde Mulher são destinados para

mulheres de 25 a 64 anos, tendo os

documentos: Cópia do RG, CPF, Comprovante

de residência e cartão SUS.

Para atendimentos na unidade móvel

OdontoSesc são necessários documento de

identidade com foto; comprovante de

residência; Declaração da empresa que

trabalha (comerciários) e declaração escolar

contendo matrícula do ano em curso

(estudantes da rede pública).

Fechando os mais de 90 dias de trabalho na

Cidade da Esperança, no dia 25 de abril

acontecerá o Dia S, onde serão concentrados

odos os serviços oferecidos durante uma

manhã inteira e a apresentação da pesquisa

inédita, a ser realizada pelo Departamento de

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da

Fecomércio (DEES) sobre o perfil do

consumidor do bairro. Instituições parceiras

convidadas também promoverá serviços

durante o Dia S.

PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Economia em Natal deve crescer 10%
com carnaval

Clique aqui para abrir a imagem

Ricardo Araújo

Editor de Economia

O carnaval agrega das mais simples às mais

requintadas fantasias, do folião popular ao que

procura os camarotes mais caros, dos que

pulam dentro e fora dos blocos. A festa mais

democrática do país é, também, uma das que

mais faz circular recursos nas cidades com

programação pública e privada durante a folia

momesca. Para este ano, em Natal, a

expectativa é de um incremento de 10% no

volume de recursos movimentados pelos foliões

locais e turistas nacionais e internacionais. A

projeção da Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo (Fecomércio RN) é baseada

na Pesquisa Perfil dos Foliões 2019 que

apontou movimentação de R$ 72 milhões

durante os dias de folia em Natal.

Créditos: Magnus Nascimento Atenta aos

trabalhos manuais feitos pela mãe, Sara

Vasconcelos decidiu colocar o que aprendeu em

prática para gerar renda extra

De acordo com Maiza Pessoa, gerente do

Escritório Metropolitano do Sebrae/RN, a

movimentação de recursos gerada pelo

carnaval, considerada uma economia sazonal, é

de suma importância para o Natal e,

consequentemente, para o Estado. Os micro e

pequenos empreendedores devem ficar atentos

às oportunidades desse período, pois os setores

de alimentos e bebidas, transportes,

hospedagem e serviços são os mais

demandados. 'Eles (os empreendedores) devem

ficar atentos a essas datas comemorativas,

cada um dentro do seu segmento', afirma.

Nos meses que antecedem a folia, muitos

trabalhadores autônomos se preparam para

reforçar o caixa pessoal de olho na

programação montada por entes públicos e

privados. Uns vendem bebidas, outros alimentos

e muitos investem em adereços personalizados,

usados por foliões de todas as idades.

Dentro da cadeia econômica que gira por causa

do carnaval na cidade está inserida, pela

primeira vez, a jornalista Sara Vasconcelos. Em

paralelo ao ofício diário do Jornalismo, ela

decidiu transformar um hobby em atividade

lucrativa. O artesanato que aprendeu assistindo
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a mãe fazer, hoje rende-lhe uma renda extra. A

confecção de tiaras carnavalescas com muito

colorido e ideias criativas vai além do lucro. 'É

uma terapia', relata. Sara deverá reforçar,

como projeta a Fecomércio RN, a

movimentação de recursos na capital e no

Estado durante a folia de momo de 2020.

'Eu sempre gostei de tiaras e adereços de

carnaval, de me enfeitar. No ano passado, fiz

algumas para eu mesma usar. Neste ano,

como estava apertada financeiramente, pensei

em fazer para mim e também para vender',

declara a jornalista que agora também é,

oficialmente, artesã. Com peças a partir de R$

30, as tiaras ganharam as redes sociais para

atrair clientes. De curtida em curtida, de

comentário em comentário, as encomendas

foram aumentando e, quase todos os dias, a

produção entra pela madrugada. 'Eu faço tudo

sozinha. Quando me dou conta, são duas

horas da manhã', conta Sara Vasconcelos.

Para atender a demanda, que começou com o

pedido de uma amiga do trabalho, Sara

Vasconcelos criou o perfil @ohlindezas no

Instagram. Hoje, essa é sua principal vitrine

para o hobby que tende virar um novo negócio.

Afinal de contas, ela já pensa em estender a

produção para datas como São João e

Halloween. E, já pensando no Carnaval 2021,

pretende iniciar a produção um pouco mais

cedo para atender todos os pedidos, que não

se restringem mais aos clientes de Natal e Rio

Grande do Norte. 'Primeiro vem o susto de

alguém de fora do seu meio, do seu ciclo de

amigos olhar a peça e questionar quanto custa,

se aceita encomenda', declara Sara. As

encomendas das peças já estão vindo do

Recife.

Maiza Pessoa: 'Turistas trazem capital de fora

para investir aqui'

Créditos: Alex Regis Maiza Pessoa, gerente do

Escritório Metropolitano do Sebrae/RN

Qual a importância da economia sazonal de

eventos como o carnaval, por exemplo, para o

Estado?

Principalmente para a atração de turistas, que

trazem capital de fora para investir aqui. Isso

movimenta a economia local, também com as

pessoas que são daqui e que ficam na cidade

com as prévias carnavalescas. Isso favorece

que haja o consumo local e também a atração

de turistas com dinheiro novo circulando na

cidade.

Como os empreendedores podem aprimorar a

atuação nos seus respectivos nichos para

ampliar os ganhos nessas festas?

Eles podem ficar atentos a essas datas

comemorativas de acordo com cada segmento.

Uma loja de moda feminina pode se beneficiar

vendendo produtos com a sazonalidade, se é

carnaval, páscoa, dia dos namorados. Daí em

diante, trazer coisas diferentes, como unir arte,

música, gastronomia. Se pode otimizar o

negócio, se diferenciando incluindo outras

atividades.

De que maneira o Sebrae pode ajudar essas

pessoas?

É capacitando, dando orientação. Nós temos

uma vasta programação de palestras

gerenciais que são gratuitas e dão um

embasamento ao empresário para ele seguir

adiante. Ele pode se aprofundar com cursos e
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oficinas com preços acessíveis. E tem os

analistas e consultores que estão no Sebrae

orientando-os para a melhor gestão do

negócio.

Quem está pela primeira vez no mercado neste

carnaval e quiser ampliar, qual o caminho a

percorrer?

Estudar a fundo a atividade na qual está

inserido. É importante estudar o mercado

consumidor, preparar um plano de negócio.

Faça pesquisa com clientes, estude e se

diferencie. É fundamental criar uma identidade

e buscar ser único.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Economia em Natal deve crescer 10%
com carnaval

Clique aqui para abrir a imagem

O carnaval agrega das mais simples às mais

requintadas fantasias, do folião popular ao que

procura os camarotes mais caros, dos que

pulam dentro e fora dos blocos. A festa mais

democrática do país é, também, uma das que

mais faz circular recursos nas cidades com

programação pública e privada durante a folia

momesca. Para este ano, em Natal, a

expectativa é de um incremento de 10% no

volume de recursos movimentados pelos foiões

locais e turistas nacionais e internacionais. A

projeção da Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo (Fecomércio RN) é baseada

na Pesquisa Perfil dos Foliões 2019 que

apontou movimentação de R$ 72 milhões

durante os dias de folia em Natal. De acordo

com Maiza Pessoa, gerente do Escritório

Metropolitano do Sebrae/RN, a movimentação

de recursos gerada pelo carnaval, considerada

uma economia sazonal, é de suma importância

para o Natal e, consequentemente, para o

Estado. Os micro e pequenos empreendedores

devem ficar atentos às oportunidades desse

período, pois os setores de alimentos e bebidas,

transportes, hospedagem e serviços são os

mais demandados. ?Eles (os empreendedores)

devem ficaratentos aes- sas datas

comemorativas, cada um dentro do seu

segmento?, afirma. Nos meses que antecedem

a folia, muitos trabalhadores autônomos se

preparam para reforçar o caixa pessoal de olho

na programação montada por entes públicos e

privados. Uns vendem bebidas, ou-tros

alimentos e muitos investem em adereços

personalizados, usados por foliões de todas as

idades. Dentro da cadeia econômica que gira

por causa do carnaval na cidade está inserida,

pela primeira vez, a jornalista Sara Vasconcelos.

Em paralelo ao ofício diário do Jor-nalismo, ela

decidiu transformar um hobby em atividade

lucrativa. O artesanato que aprendeu assistindo

a mãe fazer, hoje rende-lhe uma renda extra.A

confecção de tiaras carnavalescas com muito

colorido e ideias criativas vai além do lucro. ?É

uma terapia?, relata. Sara deverá reforçar, como

projeta a Fecomércio RN, a movimentação de

recursos na capital e no Estado durante a folia

de momo de 2020. ?Eu sempre gostei de tiaras

e adereços de carnaval, de me enfeitar. No ano

passado, fiz algumas para eu mesma usar.

Neste ano, como estava apertada

15

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/17/37628663/37600054_site.jpg


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

domingo, 16 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

financeiramente, pensei em fazer para mim e

também para vender?, declara a jornalista que

agora também é, oficialmente, artesã. Com

peças a partir de R$ 30, as tiaras ganharam as

redes sociais para atrairclientes. De curtida em

curtida, de comentário em comentário, as

encomendas foram au men- tando e, quase

todos os dias, a produção entra pela

madrugada. ?Eu faço tudo sozinha. Quando

me dou conta, são duas horas da manhã?,

conta Sara Vasconcelos. Para atender a

demanda, que começou com o pedido de uma

amiga do trabalho, Sara Vasconcelos criou o

perfil @ohlindezas no Instagram. Hoje, essa é

sua principal vitrine para o hobby que tende

virar um novo negócio. Afinal de contas, ela já

pensa em estender a produção para datas

como São João e Halloween. E, já pensando

no Carnaval 2021, pretende iniciar a produção

um pouco mais cedo para atender todos os

pedidos, que não se restringem mais aos

clientes de Natal e Rio Grande do Norte.

?Primeiro vem osusto de alguém de fora do

seu meio, do seu ciclo de amigos olhar a peça

e questionar quanto custa, se aceita

encomenda?, declara Sara. As encomendas

das peças já estão vindo do Recife.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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'SISTEMA EM MOVIMENTO' É
LANÇADO NA CIDADE DA

ESPERANÇA

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

O presidente do Sistema Fecomércio Rio

Grande do Norte, Marcelo Queiroz, lançou

oficialmente, nesta sexta-feira (14), a primeira

edição de 2020 do programa Sistema em

Movimento, que acontece no bairro de Cidade

da Esperança. O Sistema em Movimento tem o

objetivo de levar os serviços de excelência

oferecidos pelo Sistema Fecomércio, Sesc e

Senac, de forma diferenciada, nas áreas de

saúde, beleza, esportes, lazer, cultura,

assistência e capacitação profissional, além de

assessoria empresarial, aos comerciantes e

comerciários dos diversos polos comerciais da

capital.

Junto aos diretores de Sesc, Senac e

Fecomércio, o presidente Marcelo Queiroz

apresentou aos empresários e trabalhadores do

comércio local quais serão as ações e

atividades promovidas pelo Sistema potiguar

gratuitamente.

Por mais de 90 dias, a Fecomércio, o Sesc e o

Senac irão oferecer uma gama de serviços

gratuitos direcionados especificamente às

demandas levantadas junto aos empresários e

funcionários dos estabelecimentos comerciais

situados no bairro da região Oeste da capital.

Os moradores do bairro também terão a

oportunidade de ter acesso a alguns dos

serviços oferecidos.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - MARCELO QUEIROZ
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Turismo deve movimentar R$ 8
bilhões no país durante o carnaval

Clique aqui para abrir a imagem

As atividades turísticas relacionadas ao carnaval

deste ano deverão alcançar o maior o volume

de receitas desde 2015, de acordo com a

Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em 2020, o

principal evento do calendário turístico brasileiro

deverá faturar cerca de R$ 8 bilhões, um

aumento real de 1% em relação ao ano

passado. Em Natal, conforme a ABIH, a

ocupação hoteleira deverá se aproximar dos

87% - estável em relação a 2019.

Créditos: Alex Regis Em Natal, projeção da

ABIH RN é de que ocupação hoteleira alcance

aproximadamente 87,0%

Segundo a CNC, a recuperação gradual da

atividade econômica, combinada à inflação

baixa, sugere um cenário positivo, com

recuperação moderada dos serviços turísticos.

'Nos meses que antecedem o carnaval, a taxa

de câmbio teve uma desvalorização de 10%

ante o mesmo período de 2019, estimulando,

portanto, gastos com turismo no território

nacional, em 2020', avalia Fabio Bentes,

economista da CNC responsável pela pesquisa,

ressaltando que esses fatores devem favorecer

um maior fluxo interno de turistas neste ano.

Os segmentos especializados em alimentação

fora do domicílio, como bares e restaurantes

(R$ 4,8 bilhões), as empresas de transporte de

passageiros rodoviário, aéreo e de locação de

veículos rodoviários (R$ 1,3 bilhão) e os

serviços de hospedagem em hotéis e pousadas

(R$ 861,3 milhões) responderão por mais de

88% de toda a receita gerada com a data.

'Alimentação se destaca, nesse caso, pois é

setor que mais gera movimento, de fato, durante

os dias de carnaval, enquanto os serviços de

transporte e hospedagem registram maior

atividade nos meses que antecedem a data',

explica Bentes.

Regionalmente, Rio de Janeiro (R$ 2,68

bilhões), São Paulo (R$ 1,94 bilhão) e Bahia (R$

1,36 bilhão) tendem a concentrar mais da

metade da movimentação financeira durante o

período. Destacam-se, ainda, os volumes

financeiros a serem gerados em Minas Gerais

(R$ 809,7 milhões), Pernambuco (R$ 381,9

milhões) e Ceará (R$ 318 milhões). Em termos

relativos, a maior taxa de crescimento real de

receitas deverá se dar em São Paulo (+5,4%) e
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Pernambuco (+3,2%). Em contrapartida, o

Ceará deverá ser o único a registrar queda (-

2,9%).

Temporários

Para atender ao aumento sazonal de demanda,

a CNC estima a contratação de 25,4 mil

trabalhadores temporários entre janeiro e

fevereiro deste ano - 2,8% a mais do que no

carnaval de 2019 (24,7 mil). Com

aproximadamente 18,2 mil vagas oferecidas, o

segmento de serviços de alimentação deverá

proporcionar cerca de 71% das oportunidades

de emprego.

Confirmada a previsão, a oferta de vagas por

parte das atividades que compõem a pesquisa

alcançaria, em 2020, o maior contingente de

temporários desde 2014 (55,6 mil postos de

trabalho). Naquele ano, a proximidade entre o

carnaval (em março) e o Mundial de Futebol

(em junho) estimulou a contratação de um

contingente elevado de trabalhadores

temporários.

As dez profissões mais demandadas nos

serviços turísticos devem responder por 63%

das vagas oferecidas, com destaque para as

profissões tradicionalmente ligadas aos

segmentos de alimentação fora do domicílio,

transportes e hospedagem. O salário médio

pago a esses profissionais (R$ 1.909,73)

deverá ser 4,2% superior ao do ano passado,

destacando-se as remunerações médias a

serem recebidas pelos gerentes de Turismo

(R$ 3.032,90) e pelos motoristas rodoviários

(R$ 2.678,38).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Fala de titular da Semurb em evento
sobre Plano Diretor divide opiniões

Clique aqui para abrir a imagem

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de

Natal, Thiago Mesquita, disse na última quarta-

feira (12) que seria uma ?maldade? contra a

população de Natal não finalizar a revisão do

Plano Diretor este ano.

Ele pediu que a Câmara Municipal, a quem ele

chamou de ?parceira? no processo, aprecie as

novas regras de urbanismo ainda em 2020,

apesar da proximidade com as eleições, para

que a legislação local seja modernizada.

A fala do secretário aconteceu durante o

Seminário Internacional Agora Natal. Promovido

pelo Grupo Agora RN, o evento trouxe à capital

potiguar três exemplos de boas práticas na área

de urbanismo para inspirar a revisão do Plano

Diretor. O evento contou com três palestras

realizadas no auditório do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa.

Na ocasião, Thiago Mesquita destacou que o

novo Plano Diretor ?é o mais participativo da

história de Natal?. Ele destacou que a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Urbanismo (Semurb) discute a revisão do Plano

Diretor de Natal há um ano. A pasta coordenou,

durante este período, 30 reuniões públicas

sobre o tema, que resultaram na apresentação

de 2.534 contribuições pela população

natalense.

?O Plano Diretor é transparente, extremamente

participativo. Aliás, o mais participativo da

história de Natal, quiçá do Brasil, pelo número

de contribuições e pessoas envolvidas no

processo?, frisou.

O secretário declarou que a Câmara Municipal

tem sido ?parceira? no processo e disse

acreditar que a Casa vai apreciar o tema com a

agilidade necessária quando o projeto for

protocolado. ?A Câmara de Natal tem sido

parceira de modo geral. (?) A Câmara tem esse

compromisso. Teremos um Plano Diretor

ajustado, equilibrado, que proporcione qualidade

de vida, bem estar e segurança?, frisou.

Confira o discurso do secretário na íntegra ao

fim do texto.
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O discurso do secretário causou polêmica e

dividiu opiniões. O vereador Raniere Barbosa

(Avante) repudiou a declaração de Thiago

Mesquita e disse entender que o secretário

quis ?enquadrar? a Câmara Municipal para

agilizar a análise do projeto.

?Ele foi muito infeliz na fala, enquadrando a

Câmara. Por esta lógica, quem tem maldade,

na verdade, é a Prefeitura, que ainda não

enviou o projeto. Como ele está cobrando algo

que ainda nem está na Casa? E a Câmara tem

todo o seu trâmite regimental e legal. Mas ele

falou em ?maldade? como se os vereadores

fossem pessoas ruins?, argumentou Raniere.

Segundo o parlamentar, a fala de Thiago

Mesquita demonstra que o Executivo tem

sinalizado com o interesse de votar o novo

Plano Diretor ?a toque de caixa?. ?Não deve

ser assim. Tem que ter maturidade e prudência

para analisar esse plano para desenvolver a

cidade?, destacou Raniere.

Por causa das declarações, Raniere disse que

vai submeter ao plenário da Câmara ? assim

que os trabalhos legislativos forem retomados,

na semana que vem ? um pedido para que

Thiago Mesquita compareça à Casa e se

retrate da afirmação.

À reportagem do Agora RN, o secretário

ressaltou nesta sexta-feira (14), contudo, que

não citou os vereadores em sua fala. Ele

registra que fez menção ao processo de

revisão do Plano Diretor como um todo,

destacando a importância da modernização da

lei para a cidade.

Vice-presidente da Câmara, a vereadora Nina

Souza (PDT) registrou que estava na plateia

durante o discurso do secretário de Meio

Ambiente e Urbanismo e que, na sua opinião,

Thiago Mesquita não quis ?enquadrar? o Poder

Legislativo.

A parlamentar, inclusive, concordou que o

Plano Diretor deve ser a pauta prioritária da

Câmara em 2020, mesmo com a proximidade

das eleições. ?Eu acho que é um crime mesmo

(não aprovar este ano). Se a matéria chegar,

temos que parar tudo e votar. É a principal

pauta de Natal. Ele não enquadrou nada?,

ressaltou.

De acordo com Nina Souza, o secretário

defendeu apenas que o projeto seja prioridade

para o Município, o que é legítimo. ?E, sendo

assim, esse eventual crime poderá ser da

Prefeitura também, já que ele envolveu todos.

Tudo desemboca nisso: em a Prefeitura enviar

o projeto. O secretário não fez nenhum ataque

à Câmara não?, observou a vereadora.

A minuta da nova lei, que é fruto desses

debates e propostas, deverá ser apresentada

na próxima quinta-feira (20), em evento no

Centro Municipal de Referência em Educação

(Cemure). A partir de então, o texto segue para

análise do Concidade, que fará retoques finais

da proposta antes de encaminhá-la à Câmara

Municipal. Na Casa, o projeto passará por

cinco comissões temáticas e pelo plenário.

O Plano Diretor precisa ser revisado a cada

dez anos, mas a última vez que isso aconteceu

em Natal foi em 2007. O documento traz regras

para ocupação do solo, como normas sobre o

limite para construções pela cidade.

Promovido pelo Agora RN, o Seminário

Internacional Agora Natal foi realizado pela
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Pypa Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário

e teve o apoio da Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio),

Federação das Indústrias do Rio Grande do

Norte (Fiern), Associação Brasileira da

Indústria de Hotéis no RN (ABIH-RN), Aram

Plaza Hotel & Convention e Bella Mare Hotéis.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Entrada direta de turistas estrangeiros
no RN cresce 48% em janeiro

Clique aqui para abrir a imagem

Blog do Magno César

Entrada direta de turistas estrangeiros no RN

cresce 48% em janeiro

14 de fevereiro de 2020

Telegram

A quantidade de turistas internacionais que

desembarcaram no Rio Grande do Norte por

meio de voos diretos em janeiro de 2020 foi

48,11% maior que o mesmo período de 2019.

Os dados foram informados pelo Núcleo de

Imigração da Polícia Federal no RN,

responsável pela fiscalização de voos diretos

que aportam no Aeroporto de Natal. É estimada

uma movimentação financeira de

aproximadamente R$15 milhões referente aos

mais de 3000 viajantes.

A secretária de turismo do estado ressalta os

efeitos da implantação de novos voos e

frequências na alta temporada. 'É importante

observar e valorizar os efeitos que a chegada de

novos voos promovem em um destino,

principalmente em se tratando de frequências

internacionais. As perspectivas de fomento na

economia impactam a realidade das pessoas

que trabalham direta ou indiretamente no setor

do turismo', comentou Aninha Costa.

'Estamos trabalhando fortemente com ações de

marketing e inteligência comercial voltadas para

o mercado internacional, tendo em vista o

mercado europeu e sem esquecer o público

latino, que representa hoje a nossa maior

entrada. Nossa expectativa é que os esforços

façam com que a busca pelo destino RN seja

ampliada nesses mercados específicos também

na baixa temporada', afirmou Bruno Reis, diretor

da Empresa Potiguar de Promoção Turística.

Maior entrada de portugueses do Brasil

Entre as principais portas de entrada dos voos

da TAP no Brasil, Natal é a que possui maior

participação de passageiros estrangeiros de

entrada em relação ao total de viajantes, sendo

o único estado a receber uma quantidade maior

de estrangeiros que a quantidade de brasileiros

saindo do país. Em números, do total de

passageiros (77.408) que voaram a ligação

Natal-Lisboa/Lisboa-Natal, de outubro de 2018 a
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setembro de 2019, 59,7% correspondem ao

fluxo de entrada no país (inbound), enquanto

40,3% (outbound) ao de saída.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Em ano eleitoral, Estados pressionam
Guedes por mais crédito com o aval

da União

Clique aqui para abrir a imagem

Em ano de eleições, governadores e prefeitos

de capitais têm pressionado o ministro da

Economia, Paulo Guedes, para garantir que a

União seja avalista de um limite maior de

empréstimos que Estados e municípios possam

tomar no mercado. O aval federal é vital para

que estes entes obtenham crédito com juros

menores. Os recursos podem ser usados, por

exemplo, para tocar projetos de infraestrutura.

A equipe econômica, porém, resiste em ampliar

o valor do teto de empréstimos com o seu aval,

por causa do volume de calotes que teve de

assumir nos últimos anos. Ter a garantia da

União significa que, caso o Estado ou município

não pague a prestação, o Tesouro honrará a

dívida.

Em 2019, o limite total (com e sem garantia da

União) foi estipulado em R$ 20 bilhões. A União

precisou bancar R$ 8,35 bilhões em dívidas não

pagas por governos estaduais e municipais O

valor foi bem superior aos R$ 4,80 bilhões

honrados em 2018.

Todos os anos, o governo estipula esse limite,

que é dado pelo Conselho Monetário Nacional

(CMN). Neste ano eleitoral, há pressa no

assunto, porque o prazo para contrair os

empréstimos só vai até o início de julho.

Para ser avalista, a União aplica um critério de

notas de A a D, o que equivale a bons e maus

pagadores. Em condições normais, apenas

aqueles que têm nota A ou B, como Espírito

Santo e São Paulo, podem receber garantia

para contratar empréstimos. Há iniciativas,

porém, para que Estados e municípios abaixo

dessas categorias também possam ser

atendidos.

O valor limite que será utilizado pela União em

2020 ainda não foi fechado. A expectativa é que

o novo limite para o aval da União seja definido

na reunião do CMN que acontece neste mês.

A negociação em torno do assunto é dura. A

resistência do governo já fez com que os

presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-

AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

fossem acionados nas negociações. Há

resistência de parlamentares em garantir

recursos no caixa de eventuais adversários

políticos nas eleições, apurou a reportagem.

27

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/14/37563226/37563226_site.jpg


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

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

As discussões também contemplam um novo

projeto de socorro a Estados em dificuldades.

Trata-se do chamado "Plano Mansueto", em

referência ao secretário do Tesouro Nacional,

Mansueto Almeida.

O relator do plano que tramita na Câmara,

deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), quer ampliar

o limite para Estados com notas A e B. Ao

jornal O Estado de São Paulo, Pedro Paulo

disse que é justo que Estados com notas

melhores tenham mais acesso a empréstimos.

"Não é eleição. É uma questão de justiça."

O Plano Mansueto também é voltado a 13

Estados com nota C, para que estes possam

obter empréstimo com garantia da União. Pelo

projeto, o governo vai avalizar até R$ 10

bilhões ao ano em novas dívidas desses

Estados.

A queda de braço sobre o assunto já adiou, por

exemplo, o acordo com o Congresso para

devolver, ao Executivo, o controle sobre R$ 11

bilhões em despesas não obrigatórias, gastos

que antes eram carimbados pelos

parlamentares.

Estadão Conteúdo

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Em ano eleitoral, Estados pressionam
Guedes por mais crédito com o aval

da União

Clique aqui para abrir a imagem

Em ano de eleições, governadores e prefeitos

de capitais têm pressionado o ministro da

Economia, Paulo Guedes, para garantir que a

União seja avalista de um limite maior de

empréstimos que Estados e municípios possam

tomar no mercado. O aval federal é vital para

que estes entes obtenham crédito com juros

menores. Os recursos podem ser usados, por

exemplo, para tocar projetos de infraestrutura.

A equipe econômica, porém, resiste em ampliar

o valor do teto de empréstimos com o seu aval,

por causa do volume de calotes que teve de

assumir nos últimos anos. Ter a garantia da

União significa que, caso o Estado ou município

não pague a prestação, o Tesouro honrará a

dívida.

Em 2019, o limite total (com e sem garantia da

União) foi estipulado em R$ 20 bilhões. A União

precisou bancar R$ 8,35 bilhões em dívidas não

pagas por governos estaduais e municipais. O

valor foi bem superior aos R$ 4,80 bilhões

honrados em 2018.

Todos os anos, o governo estipula esse limite,

que é dado pelo Conselho Monetário Nacional

(CMN). Neste ano eleitoral, há pressa no

assunto, porque o prazo para contrair os

empréstimos só vai até o início de julho.

Para ser avalista, a União aplica um critério de

notas de A a D, o que equivale a bons e maus

pagadores. Em condições normais, apenas

aqueles que têm nota A ou B, como Espírito

Santo e São Paulo, podem receber garantia

para contratar empréstimos. Há iniciativas,

porém, para que Estados e municípios abaixo

dessas categorias também possam ser

atendidos.

O valor limite que será utilizado pela União em

2020 ainda não foi fechado. A expectativa é que

o novo limite para o aval da União seja definido

na reunião do CMN que acontece neste mês.

A negociação em torno do assunto é dura. A

resistência do governo já fez com que os

presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-

AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

fossem acionados nas negociações. Há

resistência de parlamentares em garantir

recursos no caixa de eventuais adversários

políticos nas eleições, apurou a reportagem.
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As discussões também contemplam um novo

projeto de socorro a Estados em dificuldades.

Trata-se do chamado "Plano Mansueto", em

referência ao secretário do Tesouro Nacional,

Mansueto Almeida.

O relator do plano que tramita na Câmara,

deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), quer ampliar

o limite para Estados com notas A e B. Ao

jornal O Estado de São Paulo, Pedro Paulo

disse que é justo que Estados com notas

melhores tenham mais acesso a empréstimos.

"Não é eleição. É uma questão de justiça."

O Plano Mansueto também é voltado a 13

Estados com nota C, para que estes possam

obter empréstimo com garantia da União. Pelo

projeto, o governo vai avalizar até R$ 10

bilhões ao ano em novas dívidas desses

Estados.

A queda de braço sobre o assunto já adiou, por

exemplo, o acordo com o Congresso para

devolver, ao Executivo, o controle sobre R$ 11

bilhões em despesas não obrigatórias, gastos

que antes eram carimbados pelos

parlamentares.

Estadão Conteúdo

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Governo do RN anuncia pagamento
de novembro de 2018 e adiantamento

da folha de fevereiro deste ano

Clique aqui para abrir a imagem

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou o

pagamento da folha de novembro de 2018 e o

adiantamento do salário de fevereiro de 2020,

nesta sexta-feira (14). Segundo o Executivo, o

dinheiro estará nas contas bancárias dos

servidores do RN no sábado (15). Ao todo,

cerca de R$ 314,3 milhões serão injetados na

economia do RN.

Assim, serão pagos os salários dos servidores

que recebem até R$ 4 mil, dos integrantes da

área de Segurança Pública e 30% para os

servidores do governo que ganham acima de R$

4 mil. Ainda de acordo com o Governo do

Estado, a folha será quitada no dia 29, com o

pagamento dos 70% restantes para quem

ganha acima de R$ 4 mil.

Com o pagamento de novembro de 2018, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela gestão anterior. As folhas

de dezembro de 2018 e 13º de 2018

permanecem em aberto.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Governo quita novembro de 2018 e
adianta pagamento de fevereiro neste

sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanhecerão na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2018

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Governo do Estado quita novembro de
2018 e adianta pagamento de

fevereiro neste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Foto: Ilustrativa

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanhecerão na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2018

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.
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Governo do Estado quita novembro de
2018 e adianta pagamento de

fevereiro neste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

14 de fevereiro de 2020 Governo do Estado

quita novembro de 2018 e adianta pagamento

de fevereiro neste sábado

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanhecerão na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.
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Governo quita novembro de 2018 e
adianta pagamento de fevereiro neste

sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanhecerão na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2018

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.

O post Governo quita novembro de 2018 e

adianta pagamento de fevereiro neste sábado

apareceu primeiro em Gláucia Lima.
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Governo do Estado quita novembro de
2018 e adianta pagamento de

fevereiro neste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanhecerão na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2018

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.
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Governo do RN anuncia pagamento
de novembro de 2018 e adiantamento

da folha de fevereiro deste ano

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog do Seridó

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou o

pagamento da folha de novembro de 2018 e o

adiantamento do salário de fevereiro de 2020,

nesta sexta-feira (14). Segundo o Executivo, o

dinheiro estará nas contas bancárias dos

servidores do RN no sábado (15). Ao todo,

cerca de R$ 314,3 milhões serão injetados na

economia do RN.

Assim, serão pagos os salários dos servidores

que recebem até R$ 4 mil, dos integrantes da

área de Segurança Pública e 30% para os

servidores do governo que ganham acima de R$

4 mil. Ainda de acordo com o Governo do

Estado, a folha será quitada no dia 29, com o

pagamento dos 70% restantes para quem

ganha acima de R$ 4 mil. Com o pagamento de

novembro de 2018, o Governo quita o segundo

dos quatro salários em atraso deixados pela

gestão anterior. As folhas de dezembro de 2018

e 13º de 2018 permanecem em aberto.
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Salário: Governo do Estado quita
novembro de 2018 e adianta

pagamento de fevereiro neste sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Ilustração

O Governo do Estado do RN depositou mais de

R$ 314,3 milhões na economia potiguar.

O adiantamento do salário de fevereiro de 2020

e o passivo de novembro de 2018 amanhecerão

na conta bancária dos servidores do estado

neste sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral.

O servidor que recebe acima de R$ 4 mil teve

30% de seu salário adiantado e receberá os

outros 70% no próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil.

Com isso, o Governo do Estado quita o segundo

dos quatro salários em atraso deixados pela

última gestão, tendo pago também o 13º de

2017.

'O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões', destaca informação vinda do

órgão de imprensa do Governo do Estado, em

Natal.
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Governo do RN anuncia pagamento
de novembro de 2018 e adiantamento

da folha de fevereiro deste ano

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou o

pagamento da folha de novembro de 2018 e o

adiantamento do salário de fevereiro de 2020,

nesta sexta-feira (14). Segundo o Executivo, o

dinheiro estará nas contas bancárias dos

servidores do RN no sábado (15). Ao todo,

cerca de R$ 314,3 milhões serão injetados na

economia do RN.

Assim, serão pagos os salários dos servidores

que recebem até R$ 4 mil, dos integrantes da

área de Segurança Pública e 30% para os

servidores do governo que ganham acima de R$

4 mil. Ainda de acordo com o Governo do

Estado, a folha será quitada no dia 29, com o

pagamento dos 70% restantes para quem

ganha acima de R$ 4 mil. Com o pagamento de

novembro de 2018, o Governo quita o segundo

dos quatro salários em atraso deixados pela

gestão anterior. As folhas de dezembro de 2018

e 13º de 2018 permanecem em aberto.
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Atividade econômica subiu 0,89% em
2019, diz Banco Central

Clique aqui para abrir a imagem

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br)

acumulou alta de 0,89% no acumulado de 2019,

informou nesta sexta-feira, 14, o Banco Central

(BC). O porcentual diz respeito à série sem

ajustes sazonais. Conhecido como uma espécie

de 'prévia do BC" para o Produto Interno Bruto

(PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como

parâmetro para avaliar o ritmo da economia

brasileira ao longo dos meses.

Créditos: Valter Campanato Ministro da

Economia, Paulo Guedes, acumula

declarações polêmicas e disse, em evento, que

usou termos da época de professor

saiba mais

Paulo Guedes minimiza fala sobre domésticas

A projeção do BC para a atividade doméstica

em 2019 é de avanço de 1,2%. Para 2020, a

estimativa é de 2,2%. Os dados do PIB de 2019

serão divulgados apenas no início de março,

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).

Após recuar 0,11% em novembro (dado

revisado), a economia brasileira teve novo

resultado negativo em dezembro de 2019.

Segundo o Banco Central, o IBC-Br caiu 0,27%

em dezembro ante novembro, na série com

ajuste sazonal. Foi o segundo recuo mensal

consecutivo.

Trimestres

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 14,

que seu Índice de Atividade (IBC-Br) registrou

alta de 0,46% no acumulado do quarto trimestre

de 2019, na comparação com os três meses

anteriores (julho a setembro), pela série

ajustada.

O indicador do quarto trimestre de 2019 ante o

terceiro trimestre mostrou desempenho abaixo

do apontado pela mediana (alta de 0,50%) das

previsões de analistas do mercado financeiro

ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo

(+0,20% a +0,80% de intervalo).

O BC informou ainda que o IBC-Br acumulou

alta de 1,36% no quarto trimestre de 2019 ante

o mesmo período de 2018, pela série sem

ajustes sazonais.
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O indicador do quarto trimestre de 2019 ante o

mesmo período de 2018 também mostrou

desempenho abaixo do apontado pela mediana

(alta de 1,40%) das previsões de analistas do

mercado financeiro ouvidos pela reportagem

(+1,00% a +1,70% de intervalo).

A média móvel trimestral do IBC-Br teve baixa

de 0,07% em dezembro, na série com ajuste

sazonal. Em novembro, o indicador havia

registrado alta de 0,18% e, em outubro, avanço

de 0,35%. Bastante observada pelos

economistas do mercado financeiro, a média

móvel do IBC-Br costuma ser usada como

indicativo de tendências para o índice.

O porcentual divulgado nesta sexta refletiu a

comparação entre o trimestre encerrado em

dezembro e o trimestre encerrado em

novembro.

O Banco Central revisou dados de seu IBC-Br

na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de

novembro foi de alta de 0,18% para queda de

0,11%, enquanto o índice de outubro passou

de alta de 0,09% para alta de 0,18%.

No caso de setembro, o índice foi de alta de

0,44% para alta de 0,46%. O dado de agosto

passou de elevação de 0,35% para aumento de

0,41% e o de julho foi de queda de 0,13% para

recuo de 0,22%. O IBC-Br serve mais

precisamente como parâmetro para avaliar o

ritmo da economia brasileira ao longo dos

meses, destaca o Banco Central.
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Relator da reforma

Clique aqui para abrir a imagem

Ficou para a próxima semana a escolha do

relator na Comissão de Constituição e Justiça

da proposta de emenda constitucional da

reforma da Previdência do Estado. O relator

será designado pelo presidente da CCJ da

Assembleia, Kleber Rodrigues. Os demais

integrantes da Comissão são Raimundo

Fernandes, Francisco do PT, Cristiane Dantas,

Hermano Morais, George Soares e Coronel

Azevedo. A apreciação na CCJ é o primeiro

passo da reforma - enviada pelo governo para

votação na Assembleia. Depois, a proposta

precisa ser apreciada em uma comissão

especial para só então ser votada em dois

turnos no plenário.

Prejuízos maiores

A presidenta do Sinsp, Janeayre Souto, tem

afirmado que a reforma proposta pelo governo

Fátima Bezerra tem aspectos mais prejudiciais

para a maioria dos servidores do que a feita por

iniciativa do presidente Jair Bolsonaro e que tem

validade para o funcionalismo federal. Janeayre

defende que os deputados da Assembleia

Legislativa alterem a alíquota proposta pela

governadora, de 12% a 16%, para a proposta

pelo governo Bolsonaro, de 7,5% a 22%. O

Sinsp aponta que, assim, 'os servidores que

ganham menos, pagariam menos e os que

ganham mais, pagariam mais'. Ela argumenta

também que, 'na atual proposta estadual, a

chefe do executivo penaliza os mais pobres e

taxa os aposentados com os menores

benefícios'.

Mensagem ao Legislativo

Depois do recesso parlamentar, a Câmara

Municipal de Natal terá a primeira sessão da

legislatura deste ano na próxima terça-feira. Na

ocasião, o prefeito Álvaro Dias fará a leitura da

tradicional mensagem anual aos vereadores,

com um balanço do ano anterior e metas para

2020.

FPM em crescimento

Após um janeiro em queda, os prefeitos não têm

do que reclamar em relação ao fundo de

participação do primeiro repasse de fevereiro.

Neste semana, receberam o FPM em

recuperação. A transferência foi 16,99% maior
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do que a do mesmo período do ano anterior.

Revisão do PDN

O período legislativo que começa na próxima

terça, na Câmara Municipal, deverá ser

marcado pela discussão da revisão do Plano

Diretor de Natal.

Encontro partidário

O PROS reuniu ontem, em Natal, mais de 200

filiados e dirigentes da sigla no Estado. O

presidente do PROS no RN, Jaime Calado,

afirmou que partido não quer ser 'nem a maior

nem a menor legenda' do Estado.

Aula inaugural

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz

Roberto Barroso vai proferir a aula inaugural

das pós-graduações da Escola da Assembleia

em 2020.

Sem intenção de ofender (1)

O ministro da Economia, Paulo Guedes fez um

relato otimista sobre os rumos da economia

brasileira ontem em encontro com empresários

dos setores imobiliário e de infraestrutura do

Rio de Janeiro. Mas, segundo relato de alguns

dos presentes, informou a Agência Estado,

teve também de se explicar sobre declarações

recentes que geraram polêmicas e até

afetaram a cotação do dólar. De acordo com

executivos ouvidos pela agência de notícias,

Paulo Guedes afirmou que não teve a intenção

de ofender ninguém ao dizer que "até as

domésticas iam para a Disneylândia, uma

festa" com o dólar baixo. A declaração, feita na

quarta-feira, obrigou o Banco Central a intervir

no mercado e evitar maior alta da moeda

americana.

Sem intenção de ofender (2)

Paulo Guedes argumentou que, como

professor, costuma dar exemplos para ilustrar o

que fala, e que não houve intenção pejorativa

ao falar sobre o patamar alto do dólar -

considerado positivo pelo ministro. Antes, ele já

tinha chamado os servidores de "parasitas".

Paulo Guedes traçou um panorama de

crescimento e reformas para o Brasil. Ele

reiterou a necessidade de simplificação do

sistema tributário.

Jornalista detidos

O repórter Hugo Marques e o fotógrafo

Cristiano Mariz, da revista Veja, foram detidos

por policiais na manhã de ontem em Pojuca

(BA). Segundo a revista, eles tentavam achar a

casa de Leandro Guimarães, quando foram

abordados por policiais militares que chegaram

em dois carros. Mesmo tendo se identificado e

apresentado suas credenciais, foram

obrigados, sob a mira de armas, a sair do carro

onde estavam. Após a revista, os policiais

apreenderam um gravador com entrevistas

gravadas e ordenaram que os jornalistas os

seguissem até a delegacia policial da cidade.

Eles foram interrogados e, depois de 20

minutos, o gravador foi devolvido, e os

profissionais, liberados.
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Estados pressionam por mais crédito
com aval da União

Clique aqui para abrir a imagem

Em ano de eleições, governadores e prefeitos

de capitais têm pressionado o ministro da

Economia, Paulo Guedes, para garantir que a

União seja avalista de um limite maior de

empréstimos que Estados e municípios possam

tomar no mercado. O aval federal é vital para

que estes entes obtenham crédito com juros

menores. Os recursos podem ser usados, por

exemplo, para tocar projetos de infraestrutura.

Créditos: Divulgação Relator do plano que

tramita na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo

quer ampliar o limite para Estados com notas A

e B

A equipe econômica, porém, resiste em ampliar

o valor do teto de empréstimos com o seu aval,

por causa do volume de calotes que teve de

assumir nos últimos anos. Ter a garantia da

União significa que, caso o Estado ou município

não pague a prestação, o Tesouro honrará a

dívida.

Em 2019, o limite total (com e sem garantia da

União) foi estipulado em R$ 20 bilhões. A União

precisou bancar R$ 8,35 bilhões em dívidas não

pagas por governos estaduais e municipais. O

valor foi bem superior aos R$ 4,80 bilhões

honrados em 2018.

Todos os anos, o governo estipula esse limite,

que é dado pelo Conselho Monetário Nacional

(CMN). Neste ano eleitoral, há pressa no

assunto, porque o prazo para contrair os

empréstimos só vai até o início de julho.

Para ser avalista, a União aplica um critério de

notas de A a D, o que equivale a bons e maus

pagadores. Em condições normais, apenas

aqueles que têm nota A ou B, como Espírito

Santo e São Paulo, podem receber garantia

para contratar empréstimos. Há iniciativas,

porém, para que Estados e municípios abaixo

dessas categorias também possam ser

atendidos.

O valor limite que será utilizado pela União em

2020 ainda não foi fechado. A expectativa é que

o novo limite para o aval da União seja definido

na reunião do CMN que acontece neste mês.

A negociação em torno do assunto é dura. A

resistência do governo já fez com que os

presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
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AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

fossem acionados nas negociações. Há

resistência de parlamentares em garantir

recursos no caixa de eventuais adversários

políticos nas eleições, apurou a reportagem.

As discussões também contemplam um novo

projeto de socorro a Estados em dificuldades.

Trata-se do chamado "Plano Mansueto", em

referência ao secretário do Tesouro Nacional,

Mansueto Almeida.

O relator do plano que tramita na Câmara,

deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), quer ampliar

o limite para Estados com notas A e B. Ao

jornal O Estado de São Paulo, Pedro Paulo

disse que é justo que Estados com notas

melhores tenham mais acesso a empréstimos.

"Não é eleição. É uma questão de justiça."

O Plano Mansueto também é voltado a 13

Estados com nota C, entre os quais está o Rio

Grande do Norte, para que estes possam obter

empréstimo com garantia da União. Pelo

projeto, o governo do Estado vai avalizar até

R$ 10 bilhões ao ano em novas dívidas desses

Estados.

A queda de braço sobre o assunto já adiou, por

exemplo, o acordo com o Congresso Nacional

para devolver, ao Executivo, o controle sobre

R$ 11 bilhões em despesas não obrigatórias,

gastos que antes eram carimbados pelos

parlamentares.

As informações são do jornal O Estado de S.

Paulo.

Números

8,35 bilhões de reais foram bancadas pela

União, em 2019, de parcelas não pagas pelos

estados e municípios.

4,8 bilhões de reais foram bancadas pela

União, em 2018, de parcelas não pagas pelos

estados e municípios.
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Governo quita novembro de 2018 e
adianta pagamento de fevereiro neste

sábado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Jair Sampaio

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanheceram na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2018

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.
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Emprego, crescimento e indústria

Clique aqui para abrir a imagem

Fernando Valente Pimentel

Presidente da Abit (Associação Brasileira da

Indústria Têxtil e de Confecção)

Embora o saldo positivo de empregos formais

do Brasil em 2019 tenha superado as

expectativas, com um resultado de 644,07 mil

vagas, ainda falta cerca de 1,2 milhão para

repormos as cerca de três milhões perdidas na

recessão, já contabilizando as 1,1 milhão

criadas em 2017 e 2018. Há, ainda, a demanda

das pessoas que ingressam no mercado.

Para reduzirmos as desigualdades e

ascendermos ao patamar de economia de

renda alta, precisamos acelerar o crescimento e

gerar empregos em escala maior e mais

produtivos. O baixo desempenho resulta dos

graves problemas que enfrentamos nos últimos

anos, principalmente o imenso déficit fiscal que

quebrou o País, que vem sendo enfrentado pelo

atual governo.

Felizmente, vários passos já foram dados, como

a reforma da previdência, avanços importantes

na área trabalhista e o marco das

telecomunicações, relevante para avançarmos

na agenda da manufatura avançada. Abrimos

2020 com a expectativa de que haja

continuidade na agenda de reformas e das

medidas voltadas a destravar os investimentos.

No entanto, coloca-se uma questão crucial para

vencermos os desafios do crescimento: o

fortalecimento da indústria e a recuperação de

sua competitividade sistêmica.

Nos dados relativos aos empregos em 2019,

ficou inconteste que o setor contribuiu pouco,

com um saldo positivo de apenas 18,34 mil

vagas, dentre as 644,07 mil do total nacional.

Em contraste com isso, em 2010, período forte

de expansão da manufatura, apesar de seu voo

curto, somente o segmento têxtil e de confecção

havia gerado 65 mil postos formais de trabalho.

Iniciamos uma recuperação, mas em 2019 ainda

registramos déficit de 10,28 mil vagas, muito

menos, é verdade, do que em 2018, quando o

saldo negativo foi de 27,32 mil.

As estatísticas relativas ao mercado de trabalho

são um alerta sobre a necessidade de

consistente retomada da indústria, cujo

fortalecimento depende das reformas
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estruturais, para a redução do custo da

produção no Brasil. Além da solução desses

gargalos, precisamos de uma política industrial

eficaz, focada no aumento da produtividade e

já sintonizada com as tendências do mundo,

que ruma para a quarta revolução industrial,

ancorada em tecnologias muito avançadas e ao

advento da produção sustentável e de

ambientes de negócios marcados pelo

compliance, transparência e lisura.

Como se observa nas principais e mais

desenvolvidas economias, uma nação com as

dimensões territoriais e demográficas do Brasil

precisa de uma grande indústria. É premente

voltarmos a ter políticas focadas para o setor,

com a participação do governo, iniciativa

privada, institutos de pesquisa e universidades.

Nesse sentido, o setor têxtil e de confecção

está trabalhando bastante com o Sistema S e

organismos públicos, como a ABDI (Agência

Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e

Apex.

Aguardamos, ainda, o retorno do equivalente

ao Programa Brasil Mais Produtivo (B+P).

Também teremos de cuidar do enorme

contingente de desempregados que se

ocuparão de funções mais tradicionais, porém

ainda necessárias.

O Brasil precisa de muito foco na agenda do

desenvolvimento industrial, inovação e

tecnologia. Por isso, cabe lembrar frase

emblemática de Paul Krugman, economista

agraciado com o Prêmio Nobel: 'Produtividade

não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo'.
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Estado precisa de mais de R$ 700
milhões para pagar salários em atraso

Clique aqui para abrir a imagem

O Governo do RN depositou mais de R$ 314,3

milhões na economia potiguar. O adiantamento

do salário de fevereiro de 2020 e o passivo de

novembro de 2018 amanhecerão na conta

bancária dos servidores do Estado neste

sábado (15).

O esforço da governadora Fátima Bezerra e sua

equipe agora é para conseguir mais R$ 700

milhões para pagar as outras duas folhas

deixadas pela gestão de Robinson Faria, que é

o décimo e o salário de 2018.

O funcionalismo que recebe até R$ 4 mil (valor

líquido) e a categoria da Segurança Pública

receberão o salário integral. O servidor que

recebe acima de R$ 4 mil teve 30% de seu

salário adiantado e receberá os outros 70% no

próximo dia 29.

Com isso, mais de 60 mil funcionários terão

seus salários integrais na conta já na metade do

mês e quase 30 mil terão parte de seus

vencimentos adiantados, totalizando uma folha

de mais de R$ 220 milhões.

SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2018

Em relação ao passivo de novembro de 2018,

foi depositada a parcela restante dos servidores

que recebem acima de R$ 5 mil. Com isso, o

Governo quita o segundo dos quatro salários em

atraso deixados pela última gestão, tendo pago

também o 13º de 2017.

O Governo segue no trabalho constante pela

busca do equilíbrio fiscal e de receitas extras

para pagar os salários de dezembro e o 13º de

2018, que totalizam um montante de mais de R$

700 milhões.
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