


Fecomércio - RN – 05/03/20



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

Índice

Portal Mercado Aberto | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ /

Câmara Brasil-Argentina é instalada pela FIERN, Fecomércio e Faern 4
Notícia - 04/03/2020

Blog do Carlos Costa | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ, SISTEMA FECOMÉRCIO RN /

Presidente Marcelo Queiroz e Cônsul argentino instalam Câmara de Comércio, Indústria,
Agricultura e Turismo Brasil-Argentina do RN

6

Notícias - 04/03/2020

Tribuna do Norte | Rio Grande do Norte
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA /

PIB baixo e ruim 8
Noticias - 05/03/2020



FECOMÉRCIO-RN
Portal Mercado Aberto/Rio Grande do Norte - Notícia

quarta-feira, 4 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Câmara Brasil-Argentina é instalada
pela FIERN, Fecomércio e Faern

Clique aqui para abrir a imagem

Com o objetivo de ser um canal direto entre o

setor produtivo do RN e a Argentina foi instituída

na tarde desta terça-feira (03) a Câmara de

Comércio, Indústria, Agricultura e Turismo

Brasil-Argentina do Estado do Rio Grande do

Norte - CBA/RN. A assembleia de instalação

aconteceu no Centro de Eventos do Hotel-

Escola Senac Barreira Roxa.

A iniciativa liderada pelos presidentes da

FIERN, Amaro Sales de Araújo; Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz; Faern, José Vieira e pelo

cônsul geral da Argentina no Nordeste,

Alejandro Funes Lastra, é um canal para

fomentar e desenvolver o intercâmbio de

processos comerciais, industriais, do

agronegócio, do turismo e de serviços através

do fortalecimento das relações econômicas,

sociais, educacionais e culturais entre a

Argentina e o Rio Grande do Norte.

"Há dois anos estamos discutindo a criação

desta câmara. É muito importante a

aproximação com a Argentina. O RN tem suas

potencialidades e a indústria local e nada

melhor que juntar forças para fortalecer o

comércio entre as nações", destacou o

presidente Amaro Sales.

Durante a reunião o cônsul Alejandro Funes

Lastra afirmou estar muito feliz com a iniciativa,

pois o Brasil é o principal parceiro comercial do

país. "A região Nordeste tem muito potencial e

precisa estar no radar de negócios. Há produtos

aqui que tem mercado na Argentina e minha

tarefa é expor as facilidades que o setor privado

precisa para fazer negócios", enfatizou.

Para o presidente da Fecomércio RN, este é o

momento de fechar parcerias e conhecer o

mercado argentino, fazer parcerias com apoio

do consulado e da embaixada. "Este é um

desafio para todos que compõe esta câmara.As

federações vão reunir os empresários em busca

de melhores produtos e melhores condições",

disse Marcelo Queiroz

Durante a assembleia foi eleita e empossada a

primeira diretoria da comissão para o biênio

2020-2022, sob a presidência de Geraldo Paiva.

A FIERN integra mesa diretora com os

empresários Gabriel Calzavara e Ricardo

Valença Gomes; e o gerente do Centro

Internacional de Negócios -CIN/FIERN, Luiz
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Henrique Guedes.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Presidente Marcelo
Queiroz e Cônsul
argentino instalam

Câmara de
Comércio, Indústria,

Agricultura e
Turismo Brasil-

Argentina do RN

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Fernandes de Queiroz; e o Cônsul

Geral da República da Argentina no Nordeste,

Alejandro Funes Lastra; instalaram a Câmara de

Comércio, Indústria, Agricultura e Turismo

Brasil-Argentina do Estado do Rio Grande do

Norte. A assembleia de fundação aconteceu

nesta terça-feira, 3, no Centro de Eventos do

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, e contou

com a presença dos presidentes das

Federações da Indústria do RN, Amaro Sales; e

da Agricultura do RN, José Álvares Vieira

(entidades que também são associadas e

fundadoras da CBA RN); além de

representantes dos setores envolvidos pela

Câmara, como o de turismo, por exemplo.

'É de grande importância a instalação desta

Câmara. Tenho certeza de que em breve

estaremos comemorando os resultados dos

negócios gerados entre o Rio Grande do Norte e

a Argentina. Vamos trabalhar para juntos,

dissolvermos gargalos e aproveitarmos as

oportunidades que esta iniciativa irá

proporcionar', afirmou o presidente Marcelo

Queiroz.

A CBA RN tem o objetivo de fomentar e

desenvolver o intercâmbio de processos

comerciais, industriais, agrícolas, do turismo e

de serviços entre Brasil e Argentina, visando o

fortalecimento das relações econômicas,

sociais, educacionais e culturais entre os dois

países.

O Cônsul Geral da República da Argentina no

Nordeste, Alejandro Funes Lastra, disse que

'Fico feliz com a iniciativa de, a partir de hoje,

tirar do papel esta Câmara. Vamos estabelecer

uma pauta com alguns pontos que iremos

6

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/04/37912638/37912638_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Blog do Carlos Costa/Rio Grande do Norte - Notícias

quarta-feira, 4 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

trabalhar ao longo de 2020. Meu papel é tornar

visíveis as oportunidades de negócios já que os

produtos produzidos aqui na região nordeste

são muito comercializáveis na Argentina'.

Durante o encontro, ainda foi realizada a

eleição e posse da Diretoria e do Conselho

Consultivo da CBA RN, para um mandato de

dois anos, cujo presidente é o vice-presidente

da Fecomércio RN, Geraldo Paiva dos Santos

Júnior. Também foi aprovado o Estatuto Social

da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura

e Turismo Brasil Argentina do Estado do Rio

Grande do Norte, documento que disciplina

seus objetivos, funcionamento, estrutura

organizacional, prerrogativas, direitos e

deveres dos associados e relacionamento

interno e externo com a sociedade.

'É uma honra assumir a presidência da

Câmara. Meu setor, que é o de

supermercados, já tem uma relação

estabelecida com a Argentina. Mas vamos

estender aos outros setores do comércio e

serviços, como também da indústria, agricultura

e turismo', comemorou o presidente

empossado da CBA RN, Geraldo Paiva.

Os demais membros da Diretoria da CBA RN

são: Gabriel Calzavara de Araújo (1° vice-

presidente, representando a Fiern); Ubirajara

Lopes de Araújo Filho (2° vice-presidente,

representando a Faern); Luiz Antonio Bezerra

Lacerda (diretor, 1° secretário, representando a

Fecomércio); Luiz Henrique Medeiros Paiva

(diretor, 2° secretário, representando a Fiern).

Já os membros do Conselho Consultivo são:

Ricardo Valença Gomes, Henderson

Magalhães Abreu e Lucas Viglietti (titulares); e

George Ramalho Vieira, Luiz Henrique Moreira

Guedes e Luiz Cláudio Souza Macedo

(suplentes).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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PIB baixo e ruim

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Luiz Antônio Felipe

O crescimento da economia brasileira em 2019

ficou abaixo dos dois anos anteriores, com

apenas 1,1% de expansão somando R$ 7,3

trilhões, revela o IBGE. É o terceiro ano seguido

de resultado positivo, após altas de 1,3% em

2017 e 2018. Portanto é o pior resultado em três

anos, uma pífia recuperação. A economia

perdeu força no 4º trimestre, justamente o de

maior consumo. Entre outubro e dezembro de

2019, o PIB teve expansão de apenas 0,5%

sobre o terceiro trimestre, também

apresentando desaceleração sobre o período

anterior, quando o incremento foi de 0,6%. Os

investimentos públicos decepcionaram mais

uma vez. Com exceção do consumo do

governo, que caiu 0,4%, todos os principais

setores da economia tiveram expansão no ano

passado. O PIB per capita variou 0,3% em

termos reais, alcançando R$ 34.533 em 2019.

Detalhes

As altas registradas na agropecuária (1,3%), na

indústria (0,5%), serviços (1,3%), investimentos

(2,2%) e consumo das famílias (1,8%) puxaram

a economia no ano passado. Enquanto, em

2015 e 2016, as quedas foram de 3,5% e 3,3%,

respectivamente. A taxa de investimento subiu

de 15,2% em 2018 para 15,4% do PIB. Já a

taxa de poupança caiu de 12,4% para 12,2% do

PIB.

Moedas

O mercado continua apresentando muita

oscilação analisando o que pode acontecer no

futuro, como o corte nos juros. Ontem, o

Ibovespa oscilou muito e acabou fechando em

alta. O dólar bateu nos R$ 4,58, novo recorde

de alta, enquanto o preço do petróleo voltou a

cair. Para o FMI, o coronavírus pode acaba com

a esperança de crescimento da economia

mundial.

Exportações

A Petrobras anuncia mais um recorde de

exportação de óleos combustíveis, em fevereiro.

A nova especificação mundial para teor de

enxofre em combustíveis marítimos gerou

oportunidade única para a companhia. Alcançou

a marca de 238 mil barris exportados por dia e
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superando 1 milhão de toneladas neste mês. A

especificação reduziu de 3,5% para 0,5% o

limite de teor de enxofre no óleo combustível.

Intenção

Uma pesquisa da CNDL/SPC Brasil aponta que

quatro em cada 10 brasileiros querem reduzir

os gastos em 2020. Não deixa de ser uma boa

intenção neste início de ano. Mais da metade

dos que viraram o ano endividados (51%)

apontaram como principal motivo os altos

preços dos produtos, que dificultaram a meta

de liquidar as contas. E três em cada 10

brasileiros (28%) deram adeus a 2019 no

vermelho.

PIB futuro é dúvida

Enquanto o crescimento do PIB foi muito baixo

nos últimos três anos, a partir de agora é olhar

com atenção para o desempenho em 2020,

com o coronavírus atuando. A agropecuária

que teve alta no ano de 2019, de 1,3%, pode

recuar. Em 2019 os destaques foram o

milho(23,6%), algodão(39,8%), laranja(5,6%) e

feijão(2,2%). Na indústria, o destaque positivo

foi do segmento de eletricidade e gás, água,

esgoto, atividades de gestão de resíduos, que

cresceu 1,9%. O destaque negativo foi da

indústria extrativa, com queda de 1,1%. A

construção cresceu 1,6% no ano, em seu

primeiro resultado positivo após cinco anos

consecutivos de queda.

Endividamento

Melhor do que reduzir o endividamento é

aumentar a capacidade de pagamento. O

Governo do RN reduziu em um terço de seu

endividamento público em um ano. As medidas

de corte de despesas, controle e fiscalização

de gestão e aumento de receitas adotadas

elevaram o Rio Grande do Norte ao segundo

Estado do Nordeste com menor endividamento

junto à União, atrás apenas da Paraíba.

Antecipação

Todos os anos é assim. Os bancos oferecem

antecipação do Imposto de Renda. Apesar dos

juros mais baixos que o normal, especialistas

alertam que é preciso pensar bem antes de

contratar empréstimo para antecipar a

devolução do IR. No geral, só vale a pena se

houver urgência para receber o dinheiro.

Aspones

Mais uma dessa bagunça que toma conta da

administração pública brasileira. A Justiça

determina que os Correios demitam oito

assessores especiais. Cada assessor, que

ocupa cargo em comissão, recebe cerca de R$

20 mil por mês. A população precisa saber

dessas falcatruas tipo apadrinhamento e

cruzamento de indicações dentro de cada

poder.

CENSO 2020

O IBGE publicará edital para o terceiro

Processo Seletivo Simplificado do Censo

Demográfico 2020. Haverá uma contratação

temporária de mais de três mil pessoas,

segundo o coordenador operacional do Censo

no Rio Grande do Norte, Rogério Campelo.

Eficiência

Será hoje, no Dia Mundial da Eficiência

Energética, que a Cosern vai contemplar com

9



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

quinta-feira, 5 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

brindes os clientes que efetuarem a troca de

materiais reciclados por descontos na fatura de

energia nos postos de atendimento do Projeto

Vale Luz nos bairros de Potengi (Santa

Catarina) e Lagoa Azul (Associação e Dom

Bosco). Desenvolvido pelo Programa de

Eficiência Energética da distribuidora e

regulado pela Aneel, o projeto é uma boa

alternativa para ajudar no orçamento familiar e

incentivar o ciclo sustentável na sociedade.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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