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Brasil tem 621 casos confirmados de
Covid-19 e seis mortes, diz Ministério

da Saúde

Clique aqui para abrir a imagem

As mortes em razão do novo coronavírus

subiram para seis, conforme última atualização

divulgada hoje (19) pelo Ministério da Saúde. Já

os casos confirmados saíram de 428 para 621

entre ontem e hoje.

São Paulo segue como foco da disseminação

do vírus, com 286 casos. Em seguida vêm Rio

de Janeiro (65), Brasília (42), Bahia (30), Minas

Gerais (29) e Rio Grande do Sul e Pernambuco

(28). Além desses estados, foram registrados

casos no Paraná (23), Santa Catarina e Ceará

(20), Goiás (12), Espírito Santo (11), Mato

Grosso do Sul (sete), Sergipe (seis), Alagoas

(quatro), Acre e Amazonas (três) e Pará,

Tocantins, Rio Grande do Norte e Paraíba (um).

Créditos: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,

atualizou números da doença no Brasil

saiba mais

Coronavírus: cirurgias eletivas e férias de

servidores da saúde são suspensas

EUA testam dois genéricos em corrida por

tratamentos para coronavírus

Coronavírus: ônibus de Natal operam com frota

de férias; carteiras de estudante renovam prazo

Estados pedem à União repasse de R$ 14 bi

para cobrir perdas com coronavírus

Coronavírus: saiba o que mudou nos serviços

do RN com a doença
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Calamidade Pública

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou

na noite desta quarta-feira (18), por votação

simbólica, o pedido do governo federal para

declaração de estado de calamidade pública no

país. O projeto será encaminhado para votação

no Senado e precisa de pelo menos 41 votos

para ser aprovado.

A declaração de estado de calamidade pública

é uma medida inédita em nível federal. Na

mensagem, o governo pede a que seja

dispensado de atingir a meta fiscal, entre

outras medidas, para combater a pandemia do

coronavírus.

Coronavírus afeta turismo

Somente na primeira quinzena de março, o

volume de receitas do setor de turismo

brasileiro caiu 16,7% em relação ao mesmo

período do ano passado, o que representa uma

perda equivalente a R$ 2,2 bilhões.

A estimativa da Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),

divulgada hoje (19) no Rio de Janeiro, projeta

ainda que os prejuízos já sofridos pelo setor

têm potencial de reduzir até 115,6 mil

empregos formais.

Repatrição

O Ministério das Relações Exteriores informou

hoje (19) que turistas brasileiros que estão

retidos no Peru serão repatriados amanhã (20).

No último dia 15, em meio ao aumento do

número de casos da Covid-19 no país, o

governo peruano decretou quarentena

obrigatória para a população e o fechamento

das fronteiras por 15 dias.

O Peru registra 86 casos da doença, segundo

último boletim da Organização Mundial da

Saúde, divulgado ontem (18).

O Itamaraty informou ainda que acompanha

com atenção a situação de viajantes brasileiros

em outros países, como Marrocos e Vietnã, e,

por meio das embaixadas, estão sendo feitas

gestões junto às autoridades locais para o

pronto regresso desses cidadãos.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Hotel Serhs e Lojas Renner
suspendem atividades no RN

Clique aqui para abrir a imagem

A rede espanhola de hotéis Serhs anunciou

nesta quinta-feira, 19, que irá suspender, por 30

dias contados a partir de 30 de março, as

operações nos empreendimentos instalados em

Natal, na Via Costeira, e em Pipa, litoral Sul do

Estado. O Serhs é o segundo hotel a determinar

o fechamento das unidades que administra no

Rio Grande do Norte por causa da expansão do

número de casos de coronavírus no Brasil e no

mundo. Na quarta-feira, o Hotel Ocean Palace,

também na Via Costeira, confirmou a suspensão

das atividades pelo mesmo período de tempo.

Créditos: Aldair Dantas/Arquivo TN Unidades do

Hotel Serhs em Natal, na Via Costeira, e na

Praia da Pipa ficarão fechadas por 30 dias

saiba mais

Guararapes põe 12 mil trabalhadores em férias

no RN e Ceará

Coronavírus faz Hotel Ocean Palace suspender

operações

O grupo varejista Renner S.A., controlador das

marcas Renner, Camicado, Youcom e Ashua,

com lojas no Brasil, Uruguai e Argentina,

anunciou nesta quinta-feira, 19, o fechamento

das lojas físicas da rede, nas ruas e shoppings

centers, por tempo indeterminado. A medida é

válida a partir desta sexta-feira, 20, e, no Rio

Grande do Norte, afetará as lojas Renner e

Camicado no Midwal Mall e Natal Shopping,

além das Lojas Renner no Partage Norte

Shopping, na zona Norte da capital, e Partage

Shopping em Mossoró.

A decisão, segundo a empresa, ocorre após os

desdobramentos recentes relacionados à Covid-

19. Em fato relevante enviado à Comissão de

Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca
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que as lojas online, no Brasil, continuarão

funcionando, com número reduzido de

colaboradores, com o objetivo único de prestar

serviço, sanando possíveis necessidades de

consumo de seus clientes. Os colaboradores

das áreas administrativas continuarão

trabalhando em home office.

'Essas medidas são necessárias para

preservar a integridade dos nossos

colaboradores, clientes, fornecedores e da

comunidade, diante da disseminação do Covid-

19, bem como a preservação do negócio", diz a

companhia em nota assinada por Laurence

Beltrão Gomes, diretor de Relações com

Investidores. 'Esse momento exige de todos

nós serenidade, transparência,

responsabilidade social e senso de urgência. A

Administração continuará alerta e diligente e

informará aos acionistas e ao mercado

qualquer outra decisão em relação a esse tema

que possa contribuir com a redução da

propagação do coronavírus', finaliza.

Aéreas cortam salários e jornada

A Gol Linhas Aéreas anunciou, nesta quinta-

feira, 19, a redução da jornada e salários para

funcionários e diretores diante da crise no setor

com o coronavírus. Segundo a empresa, todos

os diretores, vice-presidentes e o CEO terão

uma redução salarial de 40%, válida para os

meses de abril, maio e junho. Já a jornada dos

colaboradores internos e aeroviários será

reduzida em 35%, assim como as

remunerações e benefícios.

A empresa também anunciou a postergação de

pagamento de PLR (Programa de Participação

nos Lucros e Resultados) 2019 para a partir de

agosto de 2020, além da implementação de

trabalho remoto para todos os colaboradores

de áreas administrativas. Para os aeronautas, a

redução de remuneração e jornada também

acontecerá, levando em conta as horas de voo

que serão adequadas à demanda do período.

'Mais uma vez, a Companhia ressalta que

todos esses movimentos são feitos com as

informações atualmente disponíveis, e que

futuras revisões não estão descartadas",

acrescentou a Gol.

Diante da crise com o coronavírus no setor

aéreo e a disparada do dólar, a Azul anunciou

uma série de medidas para reduzir o custo fixo

de suas operações - que representa cerca de

40% do total das despesas operacionais da

empresa. O plano de contingência abre espaço

para a licença não remunerada - com 600

pedidos aprovados até o momento - e prevê a

redução de salário de 25% dos membros do

comitê executivo até a normalização da

situação.

No plano, foi suspensa também novas

contratações, além de terem determinado a

postergação do pagamento referente à
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participação nos lucros e resultados de 2019. O

plano aponta para o estacionamento de

aeronaves e suspensão de novas entregas de

aviões.

O Grupo Latam Airlines anunciou nesta quinta-

feira, 19, por meio de nota, que está em

negociação com os sindicatos que representam

os seus funcionários, e que tem se esforçado

para a manutenção dos empregos. Uma das

propostas apresentadas, por exemplo, é a

implementação da licença não remunerada.

Questionada pela reportagem, a empresa não

negou nem confirmou a notícia de corte de

salários, veiculada em agências de notícias.

Federações apresentam pleitos

Representantes das quatro maiores entidades

representativas do Comércio, Serviços e

Turismo do Estado (Fecomércio RN, CDL

Natal, FCDL e CDL Jovem) entregaram, na

tarde desta quinta-feira, 19, ao secretário-chefe

do Gabinete Civil do RN, Raimundo Alves

Júnior, um documento com sugestões de ações

e providências a serem adotadas pelo Governo

do Estado como forma de minimizar os efeitos

das restrições em decorrência da pandemia do

Covid-19 (Coronavírus). O grupo foi liderado

por Marcelo Fernandes Queiroz, presidente do

Sistema Fecomércio RN. O documento

apresentado é destinado à governadora Fátima

Bezerra.

Queiroz fez questão de lembrar a importância

do Comércio, Serviços e Turismo para a

economia e para o desenvolvimento do Rio

Grande do Norte. Setores que juntos

respondem por cerca de 65% do PIB do

Estado; movimentam R$ 42,3 bilhões todos

anos; e empregam, direta e formalmente,

quase 310 mil pessoas, o que equivale a quase

74% de todos os empregos com carteira

assinada gerados pelo setor privado no RN.

Entre as sugestões estão: incluir a parcela

estadual de tributos incidentes sobre as

empresas optantes pelo Simples no diferimento

de pagamento pelo prazo mínimo de três

meses; instituir o diferimento, por um período

mínimo de três meses, do recolhimento do

ICMS devido pelas empresas do segmento;

redobrar os esforços para manter em dia o

pagamento dos salários e benefícios dos

servidores públicos; reativar a redução do

ICMS incidente sobre a energia elétrica dos

empreendimentos turísticos; entre outros.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, FECOMÉRCIO RN,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Covid-19: Turismo brasileiro tem
perdas de R$ 2,2 bi e ameaça 115 mil

empregos

Clique aqui para abrir a imagem

Covid-19: Turismo brasileiro tem perdas de R$

2,2 bi e ameaça 115 mil empregos

Fotos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Somente na primeira quinzena de março, o

volume de receitas do setor de turismo brasileiro

caiu 16,7% em relação ao mesmo período do

ano passado, o que representa uma perda

equivalente a R$ 2,2 bilhões.

A estimativa da Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),

divulgada hoje (19) no Rio de Janeiro, projeta

ainda que os prejuízos já sofridos pelo setor têm

potencial de reduzir até 115,6 mil empregos

formais.

Segundo a CNC, as restrições impostas pelo

protocolo de ação em nível global para frear o

ritmo de expansão do novo coronavírus, o

Covid-19, e o fechamento das fronteiras a

estrangeiros em diversos países atingiram em

cheio o deslocamento de passageiros no Brasil

e no mundo. Apesar das medidas econômicas

emergenciais adotadas no mundo, a queda no

fluxo de passageiros tende a impor severas

perdas ao turismo.

'O setor de comércio, serviços e turismo é o que

apresenta maior potencial de impacto negativo.

As atividades econômicas que o compõem

dependem da circulação de mercadorias e

consumidores. Em especial no turismo, afetado

frontalmente pela impossibilidade de viagens,

reservas e visitações, ação necessária para

prevenção ao novo vírus', explicou, em nota, o

presidente da CNC, José Roberto Tadros,

alertando que o impacto no segmento do

comércio será sentido com defasagem um

pouco maior.
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Recessão

O economista da confederação responsável

pelo levantamento, Fabio Bentes, avalia que o

setor de turismo vinha liderando o processo de

recuperação econômica e tinha condições de

voltar ao nível pré-recessão até o fim deste

ano.

"Caso a epidemia no território brasileiro siga o

padrão chinês, o pico de contaminação se daria

na segunda quinzena de abril. Todavia, ainda

não é possível estimar como será a curva

evolutiva do número total de casos no Brasil',

afirmou o economista.

Para fazer o estudo, a CNC cruzou

informações do Índice de Atividade do Turismo

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) com dados relativos ao fluxo de

passageiros em voos domésticos e

internacionais, levando em conta ainda as

informações sobre a demanda por voos nos

países mais infectados e o número de casos

registrados da doença.

O cálculo do desemprego no setor leva em

conta que, historicamente, para cada queda de

10% no volume de receitas do turismo, o nível

de emprego no setor é impactado em 2%.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Classe produtiva pede ao Governo do
RN ações para reduzir efeitos da

pandemia

Clique aqui para abrir a imagem
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Classe produtiva pede ao Governo do RN ações

para reduzir efeitos da pandemia

Liderados pelo presidente do Sistema

Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de

Queiroz, representantes das quatro maiores

entidades representativas do comércio, serviços

e turismo do estado entregaram, na tarde desta

quinta-feira, 19, ao secretário-chefe do Gabinete

Civil do RN, Raimundo Alves Júnior, um

documento com sugestões de ações e

providências a serem adotadas pelo Governo do

Estado como forma de minimizar os efeitos das

restrições em decorrência da pandemia do

Covid-19 (Coronavírus).

Junto com Queiroz estiveram o presidente da

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

do RN (FCDL RN), Afrânio Miranda; o

presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de

Natal (CDL), José Lucena; e o vice-presidente

da Federação das Associações Comerciais do

RN, Schiavo Álvares. O secretário de Tributação

do Estado, Carlos Eduardo Xavier, também

participou do encontro. O documento é

destinado à Governadora Fátima Bezerra.

No momento da entrega, Queiroz fez questão

de lembrar a importância do Comércio, Serviços

e Turismo para a economia e para o

desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

Setores que juntos respondem por cerca de

65% do PIB do estado; movimentam R$ 42,3

bilhões todos anos; e empregam, direta e

formalmente, quase 310 mil pessoas, o que

equivale a quase 74% de todos os empregos

com carteira assinada gerados pelo setor

privado no Rio Grande do Norte.

'Entendemos que as recomendações de

isolamento social, que têm impacto direto na

realização de eventos e no movimento do
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comércio; a redução de jornadas de trabalho e

o cancelamento de aulas e cursos são medidas

necessárias, mas que impactam direta e

profundamente no faturamento de nossas

empresas e criam um cenário aterrador.

Mesmo entendendo a extrema necessidade de

muitas destas medidas, Por isso, solicitamos o

apoio do Governo do Estado para que

possamos, juntos atravessar esta tormenta que

nos aflige com o menor impacto possível em

nossa economia', ressaltou o presidente

Marcelo Queiroz.

O presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda,

ressaltou a importância de governo e

empresários caminharem juntos sobretudo em

um momento como o atual. 'Nós somos

interdependentes. Um depende do outro. Por

isso resolvemos vir aqui trazer estes pleitos e

ampliar o diálogo', destacou. A visão foi

referendada pelo vice-presidente da Federação

das Associações Comerciais, Schiavo Álvares.

O presidente da CDL Natal, José Lucena,

ressaltou que o momento é de compreensão

mútua das dificuldades de cada lado. 'Sabemos

que o Estado enfrenta problemas fiscais e

financeiros. Mas precisamos ressaltar que,

caso não haja este diálogo e uma abertura a

estas sugestões, o declínio da atividade

econômica só irá piorar o cenário atual das

contas públicas', disse ele.

Entre as sugestões estão: incluir a parcela

estadual de tributos incidentes sobre as

empresas optantes pelo Simples no diferimento

de pagamento pelo prazo mínimo de três

meses; instituir o diferimento, por um período

mínimo de três meses, do recolhimento do

ICMS devido pelas empresas do segmento;

redobrar os esforços para manter em dia o

pagamento dos salários e benefícios dos

servidores públicos; reativar a redução do

ICMS incidente sobre a energia elétrica dos

empreendimentos turísticos; entre outros.

O secretário-chefe do Gabinete Civil do RN,

Raimundo Alves Júnior, elogiou a iniciativa das

entidades, mas lembrou a difícil situação

financeira pela qual o estado vem passando, e

que é de amplo conhecimento de todos. 'Nós

estamos atentos a toda esta situação e em

como poderemos diminuir os impactos que as

restrições impostas pelas ações de prevenção

do Covid-19 podem causar, até porque quando

a economia entra em colapso, o Governo

também sofre as consequências. Nós nos

comprometemos a estudar todos os pontos e

dar um retorno do que pode ser feito o quanto

antes', afirmou ele.

PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Carnaval de Natal movimenta R$ 111
milhões, aponta pesquisa Fecomércio

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Os investimentos realizados pela Prefeitura de

Natal no Carnaval 2020 geraram um resultado

financeiro 55% maior que no ano anterior. O

crescimento é atestado em pesquisa realizada

pela Federação do Comércio de Bens, Serviços

e Turismo do Estado (Fecomércio/RN). O

levantamento aponta que natalenses e turistas

colocaram em circulação R$ 111,1 milhões

durante o Carnaval. Em 2019, essa

movimentação foi de R$ 71 milhões.

Houve um aumento também na participação

popular. A edição 2020 contou com um público

de 631.300 foliões, considerando a soma de

todos os dias de festa e a presença nos sete

polos da festa com muita alegria, disposição e

irreverência. O número é 5,65% maior que o do

ano passado. Outro dado relevante da pesquisa

diz respeito à aprovação que os investimentos

no Carnaval mereceram do público: 89,6% dos

entrevistados opinaram nesse sentido.

O levantamento constatou ainda um incremento

na presença de turistas. De acordo com o

levantamento, 31,9% do público foi formado por

pessoas de fora de Natal. Desse universo,

98,4% veio de outras partes do Brasil e o

restante, 1,6% foi de estrangeiros. A maioria dos

turistas brasileiros veio do estado de

Pernambuco (3,8%) seguido pelos visitantes do

Rio de Janeiro (3,4%), São Paulo (3,2%),

Paraíba (2,8%), Ceará (1,8%), Bahia (1,6%), e

Minas Gerais (0,9%).

O principal motivo escolhido pelo público para

curtir o Carnaval em Natal foi a seleção das

atrações musicais: 45,9% dos foliões foram

atraídos pelo cardápio musical na cidade

durante o período momesco. Outros 27,2% do

público se disseram atraídos pela

Alegria/Animaçao/Folia. As praias natalenses

foram escolhidas por 19,3%. As festas gratuitas

foram motivo para atrair 17,4% do público, ao

passo que 13,5% dos entrevistados apontaram

a falta de dinheiro para curtir a festa na capital

potiguar e 12,9% selecionaram a organização
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do evento como principal atrativo.

O prefeito Álvaro Dias afirma que os resultados

da pesquisa refletem o que se pôde constatar

nas ruas. 'A aprovação dos investimentos

realizados aliado ao grande volume de

recursos que circulou na economia natalense

nos enche de alegria. São marcas expressivas

que comprovam a consolidação do Carnaval de

Natal como um dos maiores do país. É a

economia criativa e a cultura contribuindo para

a geração de emprego e renda na nossa

cidade. Ficamos muito felizes e orgulhos de ver

o resultado de tanto trabalho ser aprovado pelo

público que participou da festa', ressalta o

prefeito.

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz, destaca que os números

ratificam o acerto da Prefeitura em apostar na

consolidação de eventos populares e que

incentivem a chamada economia criativa como

ferramentas para estimular o desenvolvimento

da cidade. 'O crescimento da participação de

turistas e do volume de recursos movimentados

traz uma visão muito clara do quão importantes

são estes eventos para fazer girar recursos na

economia, gerando ocupação e renda para o

nosso povo. Eu sempre defendi que esta é a

forma mais eficiente e eficaz de promover o

desenvolvimento social e econômico de uma

cidade, um estado ou um país. O prefeito

Álvaro Dias e sua equipe estão de parabéns',

afirma ele.

A pesquisa da Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN foi

feita com base em 891 entrevistas coletadas de

20 a 25 de fevereiro. A margem de erro é de 3

pontos percentuais e o índice de confiabilidade

é de 95%.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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