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Fecomércio suspende aulas nas
unidades do Sesc e do Senac no RN

por causa do coronavírus

Clique aqui para abrir a imagem

As aulas nas unidades do Sesc e Senac de todo

o Rio Grande do Norte foram suspensas por

tempo indeterminado. O sistema Fecomércio

anunciou a suspensão dos cursos nesta terça-

feira (17) e o motivo é o avanço do novo

coronavírus.

Confira as últimas notícias sobre o coronavírus

no RN

Em nota, a Fecomércio informou que a decisão

foi tomada por orientação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas. Depois

de definidas, serão informadas aos alunos, ou

responsáveis.

A Fecomércio do Rio Grande do Norte afirma

que, durante a suspensão das atividades, vai

acompanhar a situação do Covid-19 no estado

potiguar e adotar medidas que possam reforçar

o nível de segurança sanitária de cada unidade,

para que o retorno seja tranquilo.

Os canais do Sesc e do Senac nas redes

sociais seguirão à disposição para esclarecer

eventuais dúvidas. Os telefones 4005 1000

(Senac) e 3133 0360 (Sesc) também estão

disponíveis.

Confira as últimas notícias sobre o coronavírus

no RN

Em nota, a Fecomércio informou que a decisão

foi tomada por orientação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas. Depois

de definidas, serão informadas aos alunos, ou

responsáveis.
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A Fecomércio do Rio Grande do Norte afirma

que, durante a suspensão das atividades, vai

acompanhar a situação do Covid-19 no estado

potiguar e adotar medidas que possam reforçar

o nível de segurança sanitária de cada

unidade, para que o retorno seja tranquilo.

Os canais do Sesc e do Senac nas redes

sociais seguirão à disposição para esclarecer

eventuais dúvidas. Os telefones 4005 1000

(Senac) e 3133 0360 (Sesc) também estão

disponíveis.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Barreira sanitária

Clique aqui para abrir a imagem

Rosalie Arruda

rosaliearruda@uol.com.br

Está na hora das secretarias de saúde criarem

barreiras sanitárias no RN, como prevenção ao

coronavírus. Não tem cabimento chegar um

avião lotado de passageiros do exterior e não

ter ninguém para distribuir sequer um aviso para

ficar em quarentena, caso necessário. Se não

há testes rápidos no estado, ou no país, (outro

vacilo dos governos), deveria se usar ao menos

o termômetro para avaliar a temperatura dos

passageiros.

É chato? é. Porém, mais chato é adoecer e

transmitir para outros que não tem nada a ver

com a sua viagem. #fiqueemcasa

Fronteiras fechadas

A União Europeia proibiu a entrada de

estrangeiros nos seus 27 países-membros, mais

Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, pelos

próximos 30 dias.

Militarização

Nesses tempos bicudos de Covid-19, o

deputado general Girão está sugerindo que as

pessoas se cumprimentem batendo continência.

Mascarado

O deputado estadual José Dias, do PSDB, deu

uma demonstração de responsabilidade pública
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ao usar máscara de proteção na sessão de

ontem do parlamento. Esse pequeno grande

gesto demonstra cuidado com a saúde dele e

respeito com a do próximo.

Devolvendo multas

O Departamento Estadual de Trânsito - Detran

está convocando proprietários de veículos para

devolver multas, por avanço de sinal, aplicadas

entre os dias 01 a 31 de março de 2011, no

semáforo entre as avenidas Engenheiro

Roberto Freire e Praia de Tibau, no bairro de

Ponta Negra.

Para quem tiver paciência de conferir, a

extensa lista pode ser verificada no DOE dessa

terça-feira, 17, e contempla veículos do RN e

vários outros estados da federação. O

ressarcimento será feito mediante

apresentação de documento de identificação,

cópia do pagamento realizado ou que informe

quanto a propriedade do veículo ao tempo do

pagamento.

Promoções na PM

O Governo do RN resolveu pagar as

promoções dos policiais militares que mudaram

de posto no ano passado e ainda não viram a

cor dos novos soldos. Após uma avalanche de

ações judiciais, com sentenças favoráveis aos

militares, enfim, foi selado um acordo entre o

governo e a Associação dos Militares que

proporcionou o empenho e implantação nos

contracheques dos valores referentes ao

exercício atual e dívidas de exercícios

anteriores.

Plano Diretor ........

O Ministério Público do RN está recomendando

ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, que anule a

convocação para a Pré-conferência relativa à

revisão do Plano Diretor de Natal agendada

para 20 de março, próxima sexta-feira.

... de Natal

As promotoras Gilka da Mata, Meio Ambiente;

Jeane Santos e Danielle Ribeiro, Cidadania; e

Rebecca Bezerra, Pessoa com Deficiência,

entendem que as alterações apresentadas pelo

Poder Público municipal ao Plano Diretor são

significativas, possuem 223 artigos, e não

podem ser discutidas de forma 'açodada'. Elas

ainda recomendam que se divulgue o inteiro

teor dos documentos e que seja dado um prazo

mínimo de 15 dias, antes de aprazar nova Pré-

Conferência.

Corte

8



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

quarta-feira, 18 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz, recebeu com apreensão o

anúncio do corte de 50% proposto pelo ministro

da Economia, Paulo Guedes, nos recursos

recolhidos pelas empresas de médio e grande

porte ao Sistema S, pelos próximos três

meses.

'Vimos o anúncio dos cortes com apreensão.

Iremos avaliar mais profundamente os reais

impactos deles no nosso trabalho diário, que

beneficia centenas de milhares de pessoas',

disse Queiroz.

DNA RN

Infectologista do Hospital Sabará, em São

Paulo, o médico José Ivanaldo de Oliveira

Junior, formado pela nossa UFRN, foi a estrela

do programa especial da TV Globo

respondendo perguntas dos telespectadores

sobre o Coronavírus.

Cooperar

A assembleia da SICOOB Potiguar, marcada

para esta quarta-feira, data em que seria

anunciado um resultado de R$ 1,2 milhões de

sobras (lucros, na linguagem do

cooperativismo), foi adiada por conta do

Coronavírus.

Consumidor

O advogado Marcelo Monte Filho comunicou

que a 'dica' publicada em seu Instagram e

replicada na coluna de domingo (15), de que "

o consumidor está autorizado a pedir

cancelamento de sua viagem com reembolso

integral, amparado por uma situação de força

maior', é uma orientação do Escritório "Monte

Nunes Advocacia".

Esclareça sua dúvida

Ministério da Saúde disponibiliza whatsapp

para envio de mensagens da população em

uma tentativa de combater o Fake News.

Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente

mensagens com imagens ou textos que tenha

recebido nas redes sociais para confirmar se a

informação procede, antes de continuar

compartilhando. O número é: (61)99289-4640.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ, SISTEMA FECOMÉRCIO RN,

SISTEMA S
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Comércio e serviços têm impacto

Clique aqui para abrir a imagem

Mariana Ceci

Repórter

Comércio, serviços e eventos de Natal já

começaram a sofrer os impactos causados pela

pandemia do Coronavírus. Desde a última

sexta-feira (13), grandes eventos foram

cancelados na cidade, e os salões dos

restaurantes e bares tiveram movimentação

reduzida. No setor hoteleiro, apesar de não

haver um balanço dos cancelamentos de

reservas já realizados, as perspectivas para os

meses de abril e maio são 'desanimadoras', e

vão demandar diálogo com Prefeitura e Estado

para garantir a sobrevivência do setor, de

acordo com o presidente da Associação

Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), José

Odécio Júnior.

Créditos: Adriano Abreu A necessidade de

confinamento das pessoas em casa deve afetar

o comércio nos próximos dias

O Brasil tem 234 casos confirmados de

Coronavírus, um deles no Rio Grande do Norte.

De acordo com o representante da Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel),

Fernando Popó, apesar do Estado ainda não ter

muitos casos registrados, o setor pretende

seguir as orientações do Ministério da Saúde

para evitar o contágio. "Não estamos

diretamente dentro do foco, mas estamos na

rede, então vamos tomar as mesmas

precauções que o resto do Brasil está tomando.

Não é um momento para se esquivar", diz

Fernando.

A Associação esteve reunida com o Governo do

Estado na última segunda-feira (16), para

discutir medidas como distância entre mesas,

higienização do ambiente e disponibilização de

álcool em gel e sabonete para clientes e

funcionários. 'Como todo mundo está sendo
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orientado a ficar em casa nos próximos dias,

vamos intensificar as campanhas por delivery

e, para esses funcionários, vamos reforçar as

boas práticas que ajudam a prevenir o

contágio', afirma. As medidas, no entanto, são

consideradas 'preventivas' pela Associação e,

até o momento, bares e restaurantes fecharam

por causa da doença.

Se o setor de restaurantes está confiando nos

serviços de entrega para continuar a ter receita

durante a crise, para o setor hoteleiro, a

situação é mais delicada. O presidente da Abih,

José Odécio Júnior, disse à reportagem que os

hotéis ainda possuem reservas para o mês de

março, mas que a situação deve se agravar

nos próximos meses, e vai demandar ações

conjuntas com o Poder Público para evitar a

perda de empregos no setor.

'Ainda estamos conseguindo segurar um pouco

o mês de março, porque as pessoas fizeram

reservas com antecedência, e ainda não há

perspectiva de isolamento absoluto. Entretanto,

as perspectivas para abril e maio não são

animadoras, frente às medidas que deverão ser

tomadas mais para frente', afirma José Odécio.

De acordo com ele, apesar de não haver,

ainda, um balanço dos cancelamentos, dado o

que está sendo observado para o setor turístico

em diversas cidades do Brasil e do mundo que

estão sendo afetadas pelo Coronavírus, o setor

se prepara para o pior. "O setor não vai ter

condição de se sustentar se não forem

tomadas medidas governamentais em todas as

instâncias para superar essa fase. Os custos

pesam muito: energia elétrica, água, ICMS,

salários. Não temos como pagar isso se não há

receitas", afirma.

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz,

afirma que a entidade está "acompanhando de

perto a questão da redução do movimento do

comércio, dos serviços e do turismo no Rio

Grande do Norte", e que tem conversado com

empresários a fim de passar orientações.

"Nossa orientação é que os estabelecimentos

tomem medidas individuais como, por exemplo,

no caso dos restaurantes, afastar as mesas

para garantir distanciamento entre os clientes

ou, no caso das lojas, manter as dependências,

incluindo portas e maçanetas, higienizadas",

destaca.

O presidente da Fecomércio ressalta que outra

medida que está sendo adotada por alguns

empresários é de gerenciar suas equipes de

funcionários, antecipando férias ou criando

bancos de horas para revezamento de turmas,

a fim de ajudar a reduzir na circulação de

pessoas.

Na última segunda-feira (16), o Governo

Federal anunciou medidas para reduzir os

efeitos econômicos da pandemia no país. De

acordo com a União, R$ 147,3 bilhões serão

gastos em medidas emergenciais para socorrer

os setores e grupos populacionais mais

vulneráveis à crise. Um dos principais objetivos
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é tentar evitar a alta do desemprego, temida

especialmente por setores como o turismo.

"Somos o maior gerador de trabalho e renda do

estado e não podemos parar. Se pararmos, a

economia para conosco", afirma Marcelo

Queiroz.

Na tarde desta terça-feira (17), na

Governadoria, uma reunião entre o Poder

Executivo e membros do setor produtivo, como

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/Natal),

Fiern, Abih, Fecomercio, entre outras.

'O que ficou definido é para melhorarmos a

parte sanitária, instruir colaboradores, tentar

mudar horários de funcionamento para que os

funcionários possam pegar ônibus em horários

de menor pico. Manter as lojas higienizadas.

Vamos tomar atitudes para ter menos risco

possível, tanto para os colaboradores quanto

para os nossos clientes', disse José Lucena,

presidente da CDL/Natal.

Centro de Convenções

Outro local que reúne grandes eventos de

Natal, o Centro de Convenções, também terá

alterações na programação para evitar a

disseminação do vírus. De acordo com

representantes do Centro, todas as atividades

que serão realizados pelos próximos 60 dias

vão seguir o decreto do Governo do Estado

que recomenda a remarcação de eventos com

mais de 100 pessoas.

O primeiro evento que teve o adiamento

confirmado pelos organizadores foi a 6ª Feira

dos Municípios e Produtos Turísticos do RN

(Femptur), que estava programada para

acontecer nos dias 23 e 24 de março no Centro

de Convenções. De acordo com o site do

Centro, apenas um evento está agendado para

o mês de abril, o Encontro Nacional das

Bronzeadoras. Até o momento, não há

informações sobre um possível adiamento.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - MARCELO QUEIROZ
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Sesc e Senac têm aulas suspensas e
todo o RN

Clique aqui para abrir a imagem

Sesc e Senac têm aulas suspensas e todo o RN

Fotos: Divulgação

Em virtude do cenário de pandemia provocado

pelo coronavírus (Covid-19) e visando preservar

clientes e colaboradores, e atendendo

recomendação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise, o presidente do

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

decidiu, na manhã desta terça-feira (17),

SUSPENDER por período indeterminado, as

aulas das unidades do Sesc e Senac de todo o

estado a partir desta quarta, 18. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas e

comunicadas posteriormente aos alunos e/ou

responsáveis, bem como comunicada com

antecedência a data de retorno.

Durante o período de suspensão, o Comitê

Interno de Gestão de Crise do Sistema

Fecomércio RN irá acompanhar os números e

também adotar, emergencialmente, medidas

que possam reforçar o nível de segurança

sanitária de cada unidade visando, no retorno

normal das atividades, dar o máximo de

tranquilidade ao dia a dia das atividades, o que

deve ocorrer o mais breve possível.

'É uma medida preventiva que adotamos,

inclusive atendendo o pleito de diversos pais de

alunos, buscando o enfrentamento deste

problema mundial que, tenho certeza,

venceremos com bom senso, equilíbrio e muito

trabalho', afirma Marcelo Queiroz.

Os canais do Sesc e do Senac nas redes

sociais seguirão à disposição para esclarecer

eventuais dúvidas. Os telefones 4005 1000

(Senac) e 3133 0360 (Sesc) também estão à

disposição.
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PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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SET-RN adota atendimento eletrônico
e suspende o presencial

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Roberto

A Secretaria Estadual de Tributação do Rio

Grande do Norte (SET-RN) direcionou o

atendimento ao público para os canais

eletrônicos, como call center, e-mails e Unidade

Virtual de Tributação (UVT), e suspendeu o

presencial. A medida foi tomada após a

instituição do Decreto Estadual nº 29.513, que

trata das regras de controle da pandemia do

Covid-19, o coronavírus, no Rio Grande do

Norte. A SET orienta os usuários a não

compareceram às unidades em Natal e Interior

e, ao invés disso, recorrerem ao atendimento

virtual.

O órgão formou um comitê interno para tratar

das principais ações para mitigar os efeitos e

propagação do vírus. O grupo temo como

estratégia nivelaras informações para adoção de

medidas preventivas nos espaços atendimento

físico na capital e seis cidades do interior,

priorizando o relacionamento com o contribuinte

a distância e revendo o calendário de eventos

presenciais e coletivos.

As fiscalizações também não serão

prejudicadas. Os auditores fiscais vão atuar

para que não sejam geradas filas nas operações

de trânsito, e intensificado o trabalho de

inspeção de cargas nos centros de distribuição

e nos Correios, o que não requer contato com

pessoas. As operações de itinerância, que são

as visitas in loco às empresas, continuarão e

não serão afetadas.

A princípio, as medidas serão adotadas valerão

pelos próximos 30 dias. No entanto, poderão ser

tomadas outras mais rígidas caso o cenário se

agrave. Todas as decisões sobre o

funcionamento e operacionalização dos serviços

da Secretaria de Tributação estarão em decreto

que será publicado nesta quarta-feira (18).

COMSEFAZ sugere medidas
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Os secretários estaduais de fazenda, tributação

e finanças de todas as unidades da Federação

sugerem a instituição de medidas econômicas

para enfrentar a crise decorrente da pandemia

de coronavírus. As sugestões estão em uma

carta, divulgada nesta segunda-feira (16) pelo

Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda

dos Estados e do DF (COMSEFAZ) após o

anúncio pelo governo de pacote para combater

os impactos do vírus.

As recomendações dos titulares das fazendas

estaduais levam em consideração a

necessidade da manutenção dos serviços

prestados ao público, destinação de recursos

para a área da saúde, o impacto recessivo na

economia local e necessidade de adoção de

ações de combate aos efeitos do vírus, que vão

exigir a liberação imediata de recursos.

As propostas dos secretários incluem pedido

pela liberação emergencial de mais recursos

para as Secretarias Estaduais de Saúde;

liberação emergencial de recursos livres para

reforçar a capacidade financeira dos Estados; e

suspensão dos pagamentos de amortização e

juros de dívidas com a União e bancos

públicos, assim como das operações de crédito

com aval da União, por 12 meses, postergando

os prazos de amortização das operações de

crédito enquadradas por igual período.

Assinada pelo secretário Estadual de

Tributação do RN, Carlos Eduardo Xavier, e

titulares da pasta correspondente nos demais

estados, a carta propõe a aprovação imediata

das medidas contidas no chamado Plano

Mansueto, como a liberação de limites e

condições para contratação de novas

operações de crédito e linhas de crédito do

BNDES para os estados.

'Entendemos que essas medidas são

essenciais neste momento para o enfretamento

do coronavírus, cujo atendimento dos pacientes

e medidas de prevenção recaem

principalmente sobre os estados, que já

enfrentam - a maioria - dificuldades financeiras.

A situação requer uma sensibilidade da União',

reforça Carlos Eduardo Xavier.

Além disso, os Estados querem o rebaixamento

da meta de superávit primário do governo

federal, para que não haja ameaça de

contingenciamento no momento em que o

Sistema Único de Saúde (SUS) mais precisa e

precisará de recursos que impactam

diretamente nas prestações estaduais do

gênero.

Para saber mais, acesse:

http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplica

cao/set_v2/principal/arquivos/orientacoes-

atendimento-COVID19.pdf
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Sistema Fecomércio RN anuncia
suspensão das aulas nas unidades do

Sesc e do Senac

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Em virtude do cenário de pandemia provocado

pelo coronavírus (Covid-19) e visando preservar

clientes e colaboradores, e atendendo

recomendação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise, o presidente do

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

decidiu, na manhã desta terça-feira (17),

SUSPENDER por período indeterminado, as

aulas das unidades do Sesc e Senac de todo o

estado a partir desta quarta, 18. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas e

comunicadas posteriormente aos alunos e/ou

responsáveis, bem como comunicada com

antecedência a data de retorno.

Durante o período de suspensão, o Comitê

Interno de Gestão de Crise do Sistema

Fecomércio RN irá acompanhar os números e

também adotar, emergencialmente, medidas

que possam reforçar o nível de segurança

sanitária de cada unidade visando, no retorno

normal das atividades, dar o máximo de

tranquilidade ao dia a dia das atividades, o que

deve ocorrer o mais breve possível.

'É uma medida preventiva que adotamos,

inclusive atendendo o pleito de diversos pais de

alunos, buscando o enfrentamento deste

problema mundial que, tenho certeza,

venceremos com bom senso, equilíbrio e muito

trabalho', afirma Marcelo Queiroz.

Os canais do Sesc e do Senac nas redes

sociais seguirão à disposição para esclarecer

eventuais dúvidas. Os telefones 4005 1000

(Senac) e 3133 0360 (Sesc) também estão à

disposição.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Fecomércio anuncia suspensão de
aulas nas unidades do Sesc e Senac

de todo o RN

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Em virtude do cenário de pandemia provocado

pelo coronavírus (Covid-19) e visando preservar

clientes e colaboradores, *e atendendo

recomendação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise*, o presidente do

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

decidiu, na manhã desta terça-feira (17),

*_SUSPENDER por período indeterminado_*,

as aulas das unidades do Sesc e Senac de todo

o estado a partir desta quarta, 18. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas e

comunicadas posteriormente aos alunos e/ou

responsáveis, bem como comunicada com

antecedência a data de retorno.

Durante o período de suspensão, o Comitê

Interno de Gestão de Crise do Sistema

Fecomércio RN irá acompanhar os números e

também adotar, emergencialmente, medidas

que possam reforçar o nível de segurança

sanitária de cada unidade visando, no retorno

normal das atividades, dar o máximo de

tranquilidade ao dia a dia das atividades, o que

deve ocorrer o mais breve possível.

'É uma medida preventiva que adotamos,

inclusive atendendo o pleito de diversos pais de

alunos, buscando o enfretamento deste

problema mundial que, tenho certeza,

venceremos com bom senso, equilíbrio e muito

trabalho', afirma Marcelo Queiroz. *Os canais

do Sesc e do Senac nas redes sociais seguirão

à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Os telefones 4005 1000 (Senac) e 3133 0360

(Sesc) também estão à disposição*.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SENAC RN, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Sistema Fecomércio RN anuncia
suspensão das aulas nas unidades do

Sesc e do Senac

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Em virtude do cenário de pandemia provocado

pelo coronavírus (Covid-19) e visando preservar

clientes e colaboradores, e atendendo

recomendação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise, o presidente do

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

decidiu, na manhã desta terça-feira (17),

SUSPENDER por período indeterminado, as

aulas das unidades do Sesc e Senac de todo o

estado a partir desta quarta, 18. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas e

comunicadas posteriormente aos alunos e/ou

responsáveis, bem como comunicada com

antecedência a data de retorno.

Durante o período de suspensão, o Comitê

Interno de Gestão de Crise do Sistema

Fecomércio RN irá acompanhar os números e

também adotar, emergencialmente, medidas

que possam reforçar o nível de segurança

sanitária de cada unidade visando, no retorno

normal das atividades, dar o máximo de

tranquilidade ao dia a dia das atividades, o que

deve ocorrer o mais breve possível.

'É uma medida preventiva que adotamos,

inclusive atendendo o pleito de diversos pais de

alunos, buscando o enfrentamento deste

problema mundial que, tenho certeza,

venceremos com bom senso, equilíbrio e muito

trabalho', afirma Marcelo Queiroz.

Os canais do Sesc e do Senac nas redes

sociais seguirão à disposição para esclarecer

eventuais dúvidas. Os telefones 4005 1000

(Senac) e 3133 0360 (Sesc) também estão à

disposição.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Fecomércio suspende aulas nas
unidades do Sesc e do Senac no RN

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog do Seridó

As aulas nas unidades do Sesc e Senac de todo

o Rio Grande do Norte foram suspensas por

tempo indeterminado. O sistema Fecomércio

anunciou a suspensão dos cursos nesta terça-

feira (17) e o motivo é o avanço do novo

coronavírus.

Em nota, a Fecomércio informou que a decisão

foi tomada por orientação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas. Depois

de definidas, serão informadas aos alunos, ou

responsáveis.

A Fecomércio do Rio Grande do Norte afirma

que, durante a suspensão das atividades, vai

acompanhar a situação do Covid-19 no estado

potiguar e adotar medidas que possam reforçar

o nível de segurança sanitária de cada unidade,

para que o retorno seja tranquilo. Os canais do

Sesc e do Senac nas redes sociais seguirão à

disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Os telefones 4005 1000 (Senac) e 3133 0360

(Sesc) também estão disponíveis.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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SET-RN adota atendimento eletrônico
e suspende o presencial

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Jair Sampaio

Temporariamente o público poderá ter acesso

aos serviços prestados pela secretaria por

meios eletrônicos, como site, e-mails e call

center. Os telefones fixos dos setores e

unidades também estarão com linhas abertas ao

contribuinte.

A Secretaria Estadual de Tributação do Rio

Grande do Norte (SET-RN) direcionou o

atendimento ao público para os canais

eletrônicos, como call center, e-mails e Unidade

Virtual de Tributação (UVT), e suspendeu o

presencial. A medida foi tomada após a

instituição do Decreto Estadual nº 29.513, que

trata das regras de controle da pandemia do

Covid-19, o coronavírus, no Rio Grande do

Norte. A SET orienta os usuários a não

compareceram às unidades em Natal e Interior

e, ao invés disso, recorrerem ao atendimento

virtual.

O órgão formou um comitê interno para tratar

das principais ações para mitigar os efeitos e

propagação do vírus. O grupo temo como

estratégia nivelaras informações para adoção de

medidas preventivas nos espaços atendimento

físico na capital e seis cidades do interior,

priorizando o relacionamento com o contribuinte

a distância e revendo o calendário de eventos

presenciais e coletivos.

As fiscalizações também não serão

prejudicadas. Os auditores fiscais vão atuar

para que não sejam geradas filas nas operações

de trânsito, e intensificado o trabalho de

inspeção de cargas nos centros de distribuição

e nos Correios, o que não requer contato com

pessoas. As operações de itinerância, que são

as visitas in loco às empresas, continuarão e

não serão afetadas.

A princípio, as medidas serão adotadas valerão

pelos próximos 30 dias. No entanto, poderão ser

tomadas outras mais rígidas caso o cenário se

22

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/18/38212183/38212183_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Blog Jair Sampaio/Rio Grande do Norte - Noticias

quarta-feira, 18 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

agrave. Todas as decisões sobre o

funcionamento e operacionalização dos

serviços da Secretaria de Tributação estarão

em decreto que será publicado nesta quarta-

feira (18).

COMSEFAZ sugere medidas

Os secretários estaduais de fazenda, tributação

e finanças de todas as unidades da Federação

sugerem a instituição de medidas econômicas

para enfrentar a crise decorrente da pandemia

de coronavírus. As sugestões estão em uma

carta, divulgada nesta segunda-feira (16) pelo

Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda

dos Estados e do DF (COMSEFAZ) após o

anúncio pelo governo de pacote para combater

os impactos do vírus.

As recomendações dos titulares das fazendas

estaduais levam em consideração a

necessidade da manutenção dos serviços

prestados ao público, destinação de recursos

para a área da saúde, o impacto recessivo na

economia local e necessidade de adoção de

ações de combate aos efeitos do vírus, que vão

exigir a liberação imediata de recursos.

As propostas dos secretários incluem pedido

pela liberação emergencial de mais recursos

para as Secretarias Estaduais de Saúde;

liberação emergencial de recursos livres para

reforçar a capacidade financeira dos Estados; e

suspensão dos pagamentos de amortização e

juros de dívidas com a União e bancos

públicos, assim como das operações de crédito

com aval da União, por 12 meses, postergando

os prazos de amortização das operações de

crédito enquadradas por igual período.

Assinada pelo secretário Estadual de

Tributação do RN, Carlos Eduardo Xavier, e

titulares da pasta correspondente nos demais

estados, a carta propõe a aprovação imediata

das medidas contidas no chamado Plano

Mansueto, como a liberação de limites e

condições para contratação de novas

operações de crédito e linhas de crédito do

BNDES para os estados.

'Entendemos que essas medidas são

essenciais neste momento para o enfretamento

do coronavírus, cujo atendimento dos pacientes

e medidas de prevenção recaem

principalmente sobre os estados, que já

enfrentam - a maioria - dificuldades financeiras.

A situação requer uma sensibilidade da União',

reforça Carlos Eduardo Xavier.

Além disso, os Estados querem o rebaixamento

da meta de superávit primário do governo

federal, para que não haja ameaça de

contingenciamento no momento em que o

Sistema Único de Saúde (SUS) mais precisa e

precisará de recursos que impactam

diretamente nas prestações estaduais do

gênero.
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Fecomércio suspende aulas nas
unidades do Sesc e do Senac no RN

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

As aulas nas unidades do Sesc e Senac de todo

o Rio Grande do Norte foram suspensas por

tempo indeterminado. O sistema Fecomércio

anunciou a suspensão dos cursos nesta terça-

feira (17) e o motivo é o avanço do novo

coronavírus.

Em nota, a Fecomércio informou que a decisão

foi tomada por orientação do Comitê Interno de

Gerenciamento de Crise. As formas de

reposição de aulas e conteúdos serão discutidas

pelas equipes pedagógicas das casas. Depois

de definidas, serão informadas aos alunos, ou

responsáveis.

A Fecomércio do Rio Grande do Norte afirma

que, durante a suspensão das atividades, vai

acompanhar a situação do Covid-19 no estado

potiguar e adotar medidas que possam reforçar

o nível de segurança sanitária de cada unidade,

para que o retorno seja tranquilo. Os canais do

Sesc e do Senac nas redes sociais seguirão à

disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Os telefones 4005 1000 (Senac) e 3133 0360

(Sesc) também estão disponíveis.
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