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Hotel Barreira Roxa vai acolher
servidores estaduais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

José Aldenir/AgoraRN

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência. A

decisão, válida durante o período da pandemia

da Covid-19, tem como objetivo evitar que esses

servidores precisem se afastar do trabalho em

consequência de contato com familiares que

possam estar contaminados expor o risco às

pessoas de seu círculo familiar. As secretarias

estaduais de Saúde e do Gabinete Civil junto

com administradores do Hotel Barreira Roxa

estão acertando os detalhes para enquadrar o

local ao cumprimento dos protocolos dos órgãos

de saúde.

pelos vírus, como também evitar Será abrigado

o servidores que comprovar conviver com

pessoas do grupo de risco

EDGAR CORROCHANO DIRETOR

PRESIDENTE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE

LICENÇA SIMPLIFICADA

SILVIO ARAUJO, CPF: 200.416.754-87, torna

público que recebeu do Instituto de

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

do Rio Grande do Norte - IDEMA, o pedido de

Renovação de Salina do Padre, S/N, Zona

Rural, Guamaré/RN.

Licença Simplificada-RLS, para Projeto de

Carcinicultura, em uma área de 9,59ha,

localizado no Sitio
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SILVIO ARAUJO PROPRIETARIO PEDIDO DE

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO GANGORRA LTDA, CNPJ: 0 3. 365.

15 9/000 1-0 6, torna público que está

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do

Norte - IDEMA a Renovação da Licença de

Operação, para um posto revendedor de

combustíveis, localizado na Rua Egídio Chagas

do Nascimento, 39, Bairro Centro. CEP:

59.990-000. Rafael Fernandes/RN.

MARIA DA SALETE NERES ALEXANDRE

S?CIA PEDIDO DE LICENÇA DE

REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NOVELIS DO BRASIL LTDA, CNPJ 60. 5 6 1.

80 0/ 0 0 3 5- 5 2, torna público que está

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do

Norte - IDEMA a Licença de Regularização de

Operação, para um projeto para Triagem,

armazenamento e comercialização de

Alumínio, localizado na Rua Manoel Monteiro

Filho nº 490, Passagem de Areia, Parnamirim

RN - CEP 59.145-630.

Jurandir Alves Costa Junior

Administrador filial Parnamirim

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MEDEIROS E MENDONÇA COMERCIO DE

DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 3

3. 8 8 3. 3 7 6/ 0 0 0 1-4 0, torna público que

recebeu do Instituto de Desenvolvimento

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do

Norte - IDEMA, o pedido de Licença de

Instalação-LI, com Validade - 01/07/2023, para

Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos,

com capacidade 60m3 , localizado nas

margens da BR 110, S/N, Zona de Expansão

Urbana, Upanema/RN.

GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA

PROPRIETARIO

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA

8



FECOMÉRCIO-RN
G1.Globo/Nacional - Rio Grande do Norte

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Coronavírus: Hotel
Barreira Roxa vai
abrigar servidores

da saúde que
convivem com

pessoas do grupo
de risco

Clique aqui para abrir a imagem

O Hotel Barreira Roxa irá abrigar servidores da

saúde do Rio Grande do Norte, que

comprovarem conviver com pessoas que se

encaixem no grupo de risco de contágio pelo

novo coronavírus ou que morem junto com

pessoas infectadas pela Covid-19. A medida foi

anunciada na manhã desta segunda-feira (23).

O anúncio foi feito por meio de uma nota

assinada pelo Governo do RN e a Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo

(Fecomércio), que administra o hotel. Segundo

o Executivo, o objetivo é evitar que esses

servidores precisem se afastar do trabalho em

consequência de contato com familiares

possivelmente infectados.

MAPA DO CORONAVÍRUS: as cidades com

infectados e o avanço dos casos

Acompanhe as notícias sobre coronavírus no

RN em tempo real

Veja mudanças no funcionamento de órgãos

públicos e outros serviços no RN

A decisão é válida pelo período em que durar a

pandemia da Covid-19. As secretarias estaduais

de Saúde e do Gabinete Civil junto com

administradores do Hotel Barreira Roxa estão

acertando os detalhes para enquadrar o local ao

cumprimento dos protocolos dos órgãos de

saúde. O Hotel Senac Barreira Roxa está

localizado na Via Costeira, em Natal.
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CORONAVÍRUS

Últimas notícias sobre coronavírus

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e

letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o

coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma

superfície ou no ar?

Máscaras servem para proteção contra o novo

coronavírus?

Como se prevenir do coronavírus?

O anúncio foi feito por meio de uma nota

assinada pelo Governo do RN e a Federação

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

(Fecomércio), que administra o hotel. Segundo

o Executivo, o objetivo é evitar que esses

servidores precisem se afastar do trabalho em

consequência de contato com familiares

possivelmente infectados.

MAPA DO CORONAVÍRUS: as cidades com

infectados e o avanço dos casos

Acompanhe as notícias sobre coronavírus no

RN em tempo real

Veja mudanças no funcionamento de órgãos

públicos e outros serviços no RN

A decisão é válida pelo período em que durar a

pandemia da Covid-19. As secretarias

estaduais de Saúde e do Gabinete Civil junto

com administradores do Hotel Barreira Roxa

estão acertando os detalhes para enquadrar o

local ao cumprimento dos protocolos dos

órgãos de saúde. O Hotel Senac Barreira

Roxa está localizado na Via Costeira, em

Natal.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Coronavírus e pequenos negócios:
veja o que foi autorizado pelo governo

e alternativas para enfrentar a crise

Clique aqui para abrir a imagem

A pandemia de coronavírus impôs o fechamento

do comércio e serviços em diversas regiões do

país, e causado prejuízos às empresas e

enormes preocupações sobre a sobrevivência

dos negócios. Mas como ficam as pequenas

empresas, que geralmente dependem da receita

mensal para cobrir os custos de manutenção e

garantir o pagamento dos salários dos

funcionários?

Após decretar estado de calamidade pública, o

governo federal anunciou uma série de

medidas, incluindo uma medida provisória (que

precisa ser aprovada pelo Congresso em até

120 dias, ou deixará de valer), que flexibilizam

as leis trabalhistas, prorroga o vencimento de

tributos e também facilitam o acesso ao crédito.

Para explicar o que mudar e as opções à

disposição dos pequenos empreendedores, o

G1 ouviu o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas) e especialistas

em direito empresarial.

As alternativas incluem:

adoção do teletrabalho ou home office

antecipação de férias individuais e concessão

de férias coletivas

aproveitamento e antecipação de feriados

ampliação do uso de banco de horas

prorrogação do pagamento do Simples e do

recolhimento do FGTS

11

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/23/38370410/38370410_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
G1.Globo/Nacional - Economia

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

prorrogação do pagamento de dívidas e acesso

a crédito do BNDES

negociação com fornecedores e revisão de

contratos

Governo vai fazer monitoramento para evitar

demissões nas micro e pequenas empresas

Entenda abaixo as medidas autorizadas e as

alternativas para pequenos negócios

enfrentarem o período de crise:

Teletrabalho ou home office

Durante o estado de calamidade pública, o

empregador pode alterar o regime de trabalho

presencial para o teletrabalho, trabalho remoto

ou outro tipo de trabalho a distância,

independente de qualquer alteração do

contrato de trabalho em vigor e da exigência de

acordos coletivos. A MP publicada pelo

governo libera o teletrabalho também para

estagiários e aprendizes.

O empregado que não dispuser de

equipamento e a empresa não puder fornecê-

lo, o tempo normal da jornada de trabalho será

computado como tempo de trabalho à

disposição do empregador.

"Enquanto durar o estado de calamidade

pública, empregado e empregador poderão

celebrar acordo individual escrito a fim de

garantir a permanência do vínculo

empregatício, que terá preponderância sobre

os demais instrumentos normativos, legais e

negociais, desde que observados os limites

constitucionais", explica Marcelo Godke,

especialista em Direito Empresarial e professor

do Insper.

Antecipação de férias individuais e concessão

de férias coletivas

A medida provisória editada pelo presidente

Jair Bolsonaro permite que o empregador

antecipe as férias do empregado, exigindo

apenas comunicação de 48 horas de

antecedência. Podem ser concedidas ainda

que o período aquisitivo a elas não tenha

transcorrido. Ainda de acordo com a medida, o

adicional do 1/3 de férias poderá ser pago após

a concessão das férias, até a data de

pagamento do 13º salário.

Durante o estado de calamidade pública, as

empresas também têm a opção de conceder

férias coletivas, desde que os empregados

sejam notificados com 48 horas de

12
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antecedência.

Aproveitamento e a antecipação de feriados

Para compensar os dias de fechamento ou

suspensão dos negócios, os empresários

também poderão antecipar o gozo de feriados

não religiosos, desde que os funcionários

sejam notificados ao menos 48 horas antes.

Feriados também poderão ser utilizados para

compensação do saldo em banco de horas.

Ampliação do uso do banco de horas

Em caso de interrupção das atividades do

empregador, fica autorizada a constituição de

regime de compensação de jornada, por banco

de horas, estabelecido por meio de convenção

coletiva ou acordo individual.

Ou seja, as horas não trabalhadas poderão ser

compensadas no futuro pelos trabalhadores,

com a prorrogação diária da jornada em até

duas horas, sem exceder o total de dez horas

corridas trabalhadas.

A compensação poderá ocorrer no prazo de até

18 meses, contados da data de encerramento

do estado de calamidade pública.

Bolsonaro revoga trecho de MP que previa

suspensão de contratos de trabalho por 4

meses

Contra demissões, governo propõe redução

proporcional de salários e jornada

Tive que fechar meu negócio? O que fazer com

os trabalhadores?

O Sebrae classificou as medidas anunciadas

pelo governo como "fundamentais" para

proteger as pequenas empresas e evitar um

grande número de demissões.

"A flexibilização temporária das regras

trabalhistas vai dar aos empreendedores

melhores condições de atravessar este

momento, preservando ao máximo as vagas de

trabalho', avaliou o presidente do Sebrae,

Carlos Melles, destacando que os pequenos

negócios representam cerca de 99% de todas

as empresas do país e são as mais vulneráveis

aos impactos da crise.

A MP publicada pelo governo estabelece que,

durante o estado de calamidade pública,

acordos individuais terão preponderância sobre

13
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os demais instrumentos legais e negociais, com

o objetivo de garantir o vínculo empregatício e

evitar a necessidade de demissões imediatas.

Mas qual a melhor alternativa a optar pelos

empresários que tiveram que fechar as portas

durante a quarentena?

Segundo o advogado Mário Inácio Ferreira

Filho, especialista em micro e pequenas

empresas da IF Assessoria Empresarial, todas

as alternativas são válidas e análise da melhor

opção vai depender do tamanho do caixa da

empresa.

"Se for possível adotar o home office, será a

melhor medida, pois evitará a suspensão da

atividade da empresa. Se não for possível,

temos que pensar na hipótese de dar férias

coletiva. Nesta hipótese o pequeno empresário

deverá pagar as férias até o quinto dia após o

início das férias e o adicional de 1/3 poderá ser

pago junto com o 13º salário", diz.

O advogado explica ainda que não houve

qualquer flexibilização nas obrigações a serem

cumpridas pelos empregadores em caso de

demissão. Mas lembra que a legislação em

vigor permite que, em caso de encerramento

total das atividades, seja feita a demissão,

pagando metade das verbas rescisórias.

Prorrogação do pagamento do Simples e do

recolhimento do FGTS

O governo vai prorrogar, por 6 meses, o prazo

para pagamento dos tributos federais no

âmbito do Simples Nacional. A medida se

aplica também aos Microempreendedores

Individuais (MEI).

Já as contribuições das empresas ao Sistema

S serão reduzidas pela metade por 3 meses.

O pacote anunciado pelo governo permite

também que as empresas adiem, em três

meses, o pagamento do Simples Nacional e o

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Fica

suspensa a obrigatoriedade do recolhimento

referente aos períodos de março, abril e maio

de 2020, com vencimento em abril, maio e

junho de 2020, respectivamente.

"Em caso de demissão do empregado,

entretanto, a suspensão será finalizada e os

valores deverão ser pagos", explica o Sebrae.

Demais tributos e obrigações como GPS e

INSS devem continuar sendo pagos

normalmente em seus vencimentos.

14



FECOMÉRCIO-RN
G1.Globo/Nacional - Economia

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Contrato autônomos. Tenho que continuar

pagando? O que devo fazer?

Com relação aos contratos firmados com

profissionais autônomos, não foi anunciada

nenhuma medida de flexibilização. Ou seja,

deverá ser observado o que foi acordado entre

as partes.

O Código Civil permite, entretanto, a revisão do

contrato firmado com o autônomo, caso a

execução seja desvantajosa para uma das

partes. Ou seja, há sim a possibilidade de

renegociar uma revisão dos termos do contrato.

"Continuar com a obrigatoriedade de

pagamento, sem a efetiva prestação de

serviço, é uma situação desvantajosa causada

por uma situação de força maior", afirma

Ferreira Filho.

Consultor orienta empresários para enfrentar a

pandemia do novo coronavírus

Prorrogação do pagamento de dívidas e

acesso a crédito do BNDES

Os maiores bancos do país anunciaram que

atenderão pedidos de prorrogação, por 60 dias,

dos vencimentos de dívidas e empréstimos de

micro e pequenas empresas para os contratos

vigentes em dia.

Já o BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social)

anunciou que destinará R$ 5 bilhões em crédito

para linhas destinadas a micro, pequenas e

médias empresas. Entre as ações, está a

ampliação da linha 'BNDES Crédito Pequenas

Empresas' com a expansão da oferta de capital

para empresas com faturamento anual até R$

300 milhões.

As empresas não precisarão especificar a

destinação dos recursos. Os empréstimos terão

carência de até 24 meses e prazo total de

pagamento de 60 meses.

Negociação com fornecedores e revisão de

contratos

Para cortar as despesas durante o período de

fechamento ou interrupção dos negócios, é

importante que os empresários busquem uma

reengenharia não só nos gastos com mão-de-

obra, mas também nos acordos e

compromissos assumidos com fornecedores.
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'Este é o momento em que todos precisam se

unir para evitar uma hecatombe econômica.

Fornecedores e credores da micro e pequena

empresa terão que ter bom senso para

negociar o pagamento facilitado durante o

período em que as empresas precisarão ficar

fechadas e, consequentemente, sem

faturamento', afirma Ferreira Filho.

O advogado explica que, diante da situação

inesperada provocada pela pandemia,

contratos que se tornarem desproporcionais e

injustamente vantajosos para o fornecedor ou

credor podem ser revisados durante o período

de quarentena.

Como exemplo, ele cita a possibilidade de

revisão do contrato de locação e condomínio, já

que já que o imóvel locado não será utilizado.

"Este pagamento integral é injusto para a

pequena empresa, já que o imóvel ficará

fechado neste período. Isto vale para aluguéis

em prédios, lojas e shoppings", afirma.

Na impossibilidade de negociação amigável, a

recomendação é que o pequeno empresário se

preocupe em cumprir aqueles contratos cujo

serviço esteja diretamente ligado à

sobrevivência e sejam essenciais para a

manutenção e retomada das atividades,

quando a a reabertura for autorizada.

Após decretar estado de calamidade pública, o

governo federal anunciou uma série de

medidas, incluindo uma medida provisória (que

precisa ser aprovada pelo Congresso em até

120 dias, ou deixará de valer), que flexibilizam

as leis trabalhistas, prorroga o vencimento de

tributos e também facilitam o acesso ao

crédito.

Para explicar o que mudar e as opções à

disposição dos pequenos empreendedores, o

G1 ouviu o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas) e

especialistas em direito empresarial.

As alternativas incluem:

adoção do teletrabalho ou home office

antecipação de férias individuais e concessão

de férias coletivas

aproveitamento e antecipação de feriados

ampliação do uso de banco de horas

prorrogação do pagamento do Simples e do

recolhimento do FGTS

16



FECOMÉRCIO-RN
G1.Globo/Nacional - Economia

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

prorrogação do pagamento de dívidas e acesso

a crédito do BNDES

negociação com fornecedores e revisão de

contratos

Entenda abaixo as medidas autorizadas e as

alternativas para pequenos negócios

enfrentarem o período de crise:

Durante o estado de calamidade pública, o

empregador pode alterar o regime de trabalho

presencial para o teletrabalho, trabalho remoto

ou outro tipo de trabalho a distância,

independente de qualquer alteração do

contrato de trabalho em vigor e da exigência de

acordos coletivos. A MP publicada pelo

governo libera o teletrabalho também para

estagiários e aprendizes.

O empregado que não dispuser de

equipamento e a empresa não puder fornecê-

lo, o tempo normal da jornada de trabalho será

computado como tempo de trabalho à

disposição do empregador.

"Enquanto durar o estado de calamidade

pública, empregado e empregador poderão

celebrar acordo individual escrito a fim de

garantir a permanência do vínculo

empregatício, que terá preponderância sobre

os demais instrumentos normativos, legais e

negociais, desde que observados os limites

constitucionais", explica Marcelo Godke,

especialista em Direito Empresarial e professor

do Insper.

A medida provisória editada pelo presidente

Jair Bolsonaro permite que o empregador

antecipe as férias do empregado, exigindo

apenas comunicação de 48 horas de

antecedência. Podem ser concedidas ainda

que o período aquisitivo a elas não tenha

transcorrido. Ainda de acordo com a medida, o

adicional do 1/3 de férias poderá ser pago após

a concessão das férias, até a data de

pagamento do 13º salário.

Durante o estado de calamidade pública, as

empresas também têm a opção de conceder

férias coletivas, desde que os empregados

sejam notificados com 48 horas de

antecedência.

Para compensar os dias de fechamento ou

suspensão dos negócios, os empresários

também poderão antecipar o gozo de feriados

não religiosos, desde que os funcionários

sejam notificados ao menos 48 horas antes.

Feriados também poderão ser utilizados para

compensação do saldo em banco de horas.
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Em caso de interrupção das atividades do

empregador, fica autorizada a constituição de

regime de compensação de jornada, por banco

de horas, estabelecido por meio de convenção

coletiva ou acordo individual.

Ou seja, as horas não trabalhadas poderão ser

compensadas no futuro pelos trabalhadores,

com a prorrogação diária da jornada em até

duas horas, sem exceder o total de dez horas

corridas trabalhadas.

A compensação poderá ocorrer no prazo de até

18 meses, contados da data de encerramento

do estado de calamidade pública.

Bolsonaro revoga trecho de MP que previa

suspensão de contratos de trabalho por 4

meses

Contra demissões, governo propõe redução

proporcional de salários e jornada

O Sebrae classificou as medidas anunciadas

pelo governo como "fundamentais" para

proteger as pequenas empresas e evitar um

grande número de demissões.

"A flexibilização temporária das regras

trabalhistas vai dar aos empreendedores

melhores condições de atravessar este

momento, preservando ao máximo as vagas de

trabalho', avaliou o presidente do Sebrae,

Carlos Melles, destacando que os pequenos

negócios representam cerca de 99% de todas

as empresas do país e são as mais vulneráveis

aos impactos da crise.

A MP publicada pelo governo estabelece que,

durante o estado de calamidade pública,

acordos individuais terão preponderância sobre

os demais instrumentos legais e negociais, com

o objetivo de garantir o vínculo empregatício e

evitar a necessidade de demissões imediatas.

Mas qual a melhor alternativa a optar pelos

empresários que tiveram que fechar as portas

durante a quarentena?

Segundo o advogado Mário Inácio Ferreira

Filho, especialista em micro e pequenas

empresas da IF Assessoria Empresarial, todas

as alternativas são válidas e análise da melhor

opção vai depender do tamanho do caixa da

empresa.

"Se for possível adotar o home office, será a

melhor medida, pois evitará a suspensão da

atividade da empresa. Se não for possível,

temos que pensar na hipótese de dar férias

coletiva. Nesta hipótese o pequeno empresário
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deverá pagar as férias até o quinto dia após o

início das férias e o adicional de 1/3 poderá ser

pago junto com o 13º salário", diz.

O advogado explica ainda que não houve

qualquer flexibilização nas obrigações a serem

cumpridas pelos empregadores em caso de

demissão. Mas lembra que a legislação em

vigor permite que, em caso de encerramento

total das atividades, seja feita a demissão,

pagando metade das verbas rescisórias.

O governo vai prorrogar, por 6 meses, o prazo

para pagamento dos tributos federais no

âmbito do Simples Nacional. A medida se

aplica também aos Microempreendedores

Individuais (MEI).

Já as contribuições das empresas ao Sistema

S serão reduzidas pela metade por 3 meses.

O pacote anunciado pelo governo permite

também que as empresas adiem, em três

meses, o pagamento do Simples Nacional e o

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Fica

suspensa a obrigatoriedade do recolhimento

referente aos períodos de março, abril e maio

de 2020, com vencimento em abril, maio e

junho de 2020, respectivamente.

"Em caso de demissão do empregado,

entretanto, a suspensão será finalizada e os

valores deverão ser pagos", explica o Sebrae.

Demais tributos e obrigações como GPS e

INSS devem continuar sendo pagos

normalmente em seus vencimentos.

Com relação aos contratos firmados com

profissionais autônomos, não foi anunciada

nenhuma medida de flexibilização. Ou seja,

deverá ser observado o que foi acordado entre

as partes.

O Código Civil permite, entretanto, a revisão do

contrato firmado com o autônomo, caso a

execução seja desvantajosa para uma das

partes. Ou seja, há sim a possibilidade de

renegociar uma revisão dos termos do contrato.

"Continuar com a obrigatoriedade de

pagamento, sem a efetiva prestação de

serviço, é uma situação desvantajosa causada

por uma situação de força maior", afirma

Ferreira Filho.

Os maiores bancos do país anunciaram que

atenderão pedidos de prorrogação, por 60 dias,

dos vencimentos de dívidas e empréstimos de

micro e pequenas empresas para os contratos

vigentes em dia.
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Já o BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social)

anunciou que destinará R$ 5 bilhões em crédito

para linhas destinadas a micro, pequenas e

médias empresas. Entre as ações, está a

ampliação da linha 'BNDES Crédito Pequenas

Empresas' com a expansão da oferta de capital

para empresas com faturamento anual até R$

300 milhões.

As empresas não precisarão especificar a

destinação dos recursos. Os empréstimos terão

carência de até 24 meses e prazo total de

pagamento de 60 meses.

Para cortar as despesas durante o período de

fechamento ou interrupção dos negócios, é

importante que os empresários busquem uma

reengenharia não só nos gastos com mão-de-

obra, mas também nos acordos e

compromissos assumidos com fornecedores.

'Este é o momento em que todos precisam se

unir para evitar uma hecatombe econômica.

Fornecedores e credores da micro e pequena

empresa terão que ter bom senso para

negociar o pagamento facilitado durante o

período em que as empresas precisarão ficar

fechadas e, consequentemente, sem

faturamento', afirma Ferreira Filho.

O advogado explica que, diante da situação

inesperada provocada pela pandemia,

contratos que se tornarem desproporcionais e

injustamente vantajosos para o fornecedor ou

credor podem ser revisados durante o período

de quarentena.

Como exemplo, ele cita a possibilidade de

revisão do contrato de locação e condomínio, já

que já que o imóvel locado não será utilizado.

"Este pagamento integral é injusto para a

pequena empresa, já que o imóvel ficará

fechado neste período. Isto vale para aluguéis

em prédios, lojas e shoppings", afirma.

Na impossibilidade de negociação amigável, a

recomendação é que o pequeno empresário se

preocupe em cumprir aqueles contratos cujo

serviço esteja diretamente ligado à

sobrevivência e sejam essenciais para a

manutenção e retomada das atividades,

quando a a reabertura for autorizada.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, SISTEMA S
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Barreira Roxa vai hospedar
profissionais da Saúde que convivem

com grupos de risco em casa

Clique aqui para abrir a imagem

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa, decidiram que o hotel irá abrigar

servidores da saúde que comprovem conviver

com pessoas do grupo de risco ou que tenham

pessoas infectadas pelo novo coronavírus na

mesma residência. A medida foi anunciada

nesta segunda-feira (23).

Créditos: Divulgação/Fecomércio Hotel Escola

Barreira Roxa vai abrigar profissionais da

Saúde que convivem com pessoas do grupo de

risco em casa

saiba mais

Um dia após decreto, Ponta Negra tem

movimento reduzido de banhistas

Decreto prevê restrições a comércio, serviços e

circulação de pessoas no RN; veja o que pode e

não pode

Prefeito recebe posse do hotel Parque da

Costeira para instalar hospital

Coronavírus: saiba o que mudou nos serviços

do RN com a doença

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do
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Gabinete Civil, junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa, estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao

cumprimento dos protocolos dos órgãos de

saúde.

Recentemente, a Prefeitura do Natal confirmou

acordo com a Justiça do Trabalho e o hotel

Parque da Costeira será utilizado para a

instalação de leitos a pacientes acometidos

pelo coronavírus durante a pandemia.

Estrutura

Após uma ampla reforma que consumiu cerca

de R$ 36,2 milhões, o Hotel Escola Barreira

Roxa foi oficialmente reaberto há pouco mais

de um ano. Localizado na Via Costeira de

Natal, o complexo hoteleiro é voltado para a

formação de profissionais do segmento turístico

e conta com 8.600 metros quadrados de área

construída.

O hotel possui três pavimentos e 52 unidades

habitacionais, com configurações para

acomodar até 150 leitos. Além disso, o hotel

também dispõe de salão de jogos, academia de

ginástica, espaço infantil, baby copa e área de

lazer. Há, ainda, um auditório modulável com

capacidade para cerca de 300 pessoas, três

salas de conferências com capacidade para até

50 pessoas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Barreira Roxa vai hospedar
profissionais da Saúde que convivem

com grupos de risco em casa

Clique aqui para abrir a imagem

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa, decidiram que o hotel irá abrigar

servidores da saúde que comprovem conviver

com pessoas do grupo de risco ou que tenham

pessoas infectadas pelo novo coronavírus na

mesma residência. A medida foi anunciada

nesta segunda-feira (23).

Créditos: Divulgação/Fecomércio Hotel Escola

Barreira Roxa vai abrigar profissionais da

Saúde que convivem com pessoas do grupo de

risco em casa

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil, junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa, estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.

Recentemente, a Prefeitura do Natal confirmou

acordo com a Justiça do Trabalho e o hotel

Parque da Costeira será utilizado para a

instalação de leitos a pacientes acometidos pelo

coronavírus durante a pandemia.

Estrutura

Após uma ampla reforma que consumiu cerca

de R$ 36,2 milhões, o Hotel Escola Barreira

Roxa foi oficialmente reaberto há pouco mais de

um ano. Localizado na Via Costeira de Natal, o

complexo hoteleiro é voltado para a formação

de profissionais do segmento turístico e conta
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com 8.600 metros quadrados de área

construída.

O hotel possui três pavimentos e 52 unidades

habitacionais, com configurações para

acomodar até 150 leitos. Além disso, o hotel

também dispõe de salão de jogos, academia de

ginástica, espaço infantil, baby copa e área de

lazer. Há, ainda, um auditório modulável com

capacidade para cerca de 300 pessoas, três

salas de conferências com capacidade para até

50 pessoas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Empresa disponibiliza estrutura para
montagem de 40 leitos temporários

Clique aqui para abrir a imagem

Uma empresa voltada para montagem de

estruturas para shows e eventos, está

colocando a disposição dos órgãos de Saúde

estruturas modulares em alumínio (Octanorm) e

TS para montagem rápida de leitos, centros de

triagem e postos médicos, necessários em um

hospital de campanha.

Créditos: Divulgação De acordo com o dono da

empresa, é possível montar até 40 leitos de 4 x

4

saiba mais

RN tem 42 cidades com casos suspeitos de

coronavírus; 13 casos estão confirmados

Hotelaria do RN deverá fechar as portas em

abril por causa do coronavírus

Barreira Roxa vai hospedar profissionais da

Saúde que convivem com grupos de risco em

casa

O diretor da empresa e produtor cultural William

Collier detalhou em sua rede social que é

possível montar até 40 leitos de 4 x 4. 'Estamos

passando por um momento difícil e nossa

atividade parou de vez, mas precisamos ajudar',

disse o produtor.

Hospitais de campanha começam a ser

construídos em áreas cedidas como estádios de

futebol. No Rio Grande do Norte, o ABC e a

Arena das Dunas disponibilizaram os estádios

para uso durante a pandemia.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Reunião definirá uso e estrutura do
Hotel Escola Barreira Roxa

Clique aqui para abrir a imagem

Uma reunião será realizada hoje para definir

sobre como será utilizada a estrutura do Hotel

Barreira Roxa para hospedar servidores da

saúde que comprovem conviver com pessoas

do grupo de risco ou que tenham pessoas

infectadas pelo novo coronavírus na mesma

residência.

Créditos: Divulgação/Fecomércio A proposta é

abrigar servidores da saúde que convivam com

pessoas do grupo de risco ou que tenham

pessoas infectadas

saiba mais

Prefeitura pede reforço de ônibus

A notícia sobre o acordo entre o Governo do

Estado do Rio Grande do Norte e a Fecomércio,

que administra o Hotel Barreira Roxa, foi

anunciada na manhã de ontem, mas a

estruturação ainda será definida. Uma das

dúvidas é com relação à questão de serviços e

como se dará esta hospedagem e como será

feita a seleção.

A decisão é válida para durante o período da

pandemia da Covid-19, e tem como objetivo

evitar que esses servidores precisem se afastar

do trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar,

principalmente às de grupo de risco.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil, junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa, estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.
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Recentemente, a Prefeitura do Natal confirmou

acordo com a Justiça do Trabalho e o hotel

Parque da Costeira será utilizado para a

instalação de leitos a pacientes acometidos

pelo coronavírus durante a pandemia.

Estrutura

Após uma ampla reforma que consumiu cerca

de R$ 36,2 milhões, o Hotel Escola Barreira

Roxa foi oficialmente reaberto há pouco mais

de um ano. Localizado na Via Costeira de

Natal, o complexo hoteleiro é voltado para a

formação de profissionais do segmento turístico

e conta com 8.600 metros quadrados de área

construída.

O hotel possui três pavimentos e 52 unidades

habitacionais, com configurações para

acomodar até 150 leitos. Além disso, o hotel

também dispõe de salão de jogos, academia de

ginástica, espaço infantil, baby copa e área de

lazer. Há, ainda, um auditório modulável com

capacidade para cerca de 300 pessoas, três

salas de conferências com capacidade para até

50 pessoas.

Justiça quer barreira sanitária

A Justiça Federal determinou que a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

implante uma barreira sanitária e de inspeção

de voos nacionais e internacionais

(especialmente os provenientes de locais

considerados de risco do novo surto de

coronavírus) no Aeroporto Internacional Aluízio

Alves.

A decisão atende um pedido feito pelo

Ministério Público Federal (MPF). De acordo

com a decisão judicial, a barreira sanitária é

essencial, 'tendo em vista a necessidade da

adoção de medidas em caráter de urgência,

visando à prevenção, controle e contenção dos

riscos, danos e disseminação da doença, no

afã de evitar o agravamento ainda maior da

situação de calamidade no sistema de saúde

pública do Estado do RN'. A Anvisa terá 24h

para implantar as novas medidas, sob pena de

multa diária em caso de descumprimento.

Uma recomendação emitida no último sábado

(21), pedindo o fechamento das lojas e

restaurantes do local, foi negada sob o

argumento de que a coordenação local da

agência não possui autonomia para esse tipo

de medida.

De acordo com o MPF, o coordenador da

Anvisa no Rio Grande do Norte sempre afirmou

'não possuir autonomia para adotar medidas

em âmbito local, tendo que seguir as

determinações nacionais'. A agência em nível

nacional, contudo, não determinou

procedimento específico de triagem para conter
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a pandemia. Até então, vem sendo adotado o

procedimento padrão, pelo qual só se realiza

triagem em voos nos casos em que o

respectivo comandante avisa da existência de

passageiros com sintomas antes da

aterrissagem. 'Tal procedimento, desde há

muito utilizado, não se mostra suficiente a

atender às exigências da situação totalmente

atípica causada pela pandemia', alertou o MPF.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Prefeitura pede reforço de ônibus

Clique aqui para abrir a imagem

A Prefeitura do Natal pediu reforço na

quantidade de ônibus circulando nos horários de

pico. O pedido foi feito após uma reunião para

avaliar o funcionamento do transporte público de

Natal nesta segunda-feira (23), quando a frota

foi reduzida para 30%.

Créditos: Pedro Vitorino Ã'nibus limitam

quantidade de passageiros por viagem

saiba mais

Reunião definirá uso e estrutura do Hotel Escola

Barreira Roxa

'Fizemos a avaliação como havia sido

combinado e vimos que é preciso reforçar a

frota nos horários de pico, o ajuste será feito já

amanhã e vamos seguir acompanhando isso no

dia a dia para ajustar a frota de acordo com a

necessidade, mas levando em conta que

estamos em período excepcional e por isso

reforço o apelo para que aqueles que não

trabalham em serviços essenciais evitem sair de

casa. A frota que está operando é apenas para

garantir os serviços essenciais', afirmou o

prefeito Álvaro Dias.

O secretário Fernando Fernandes, da Secretaria

de Governo, informou que a partir desta terça-

feira serão mais 46 veículos circulando na

cidade, especialmente nas primeiras horas da

manhã e no final da tarde. Foi decidido que o

horário de funcionamento da frota será mantido,

iniciando as 5h e com o último carro saindo dos

terminais às 20h.

A Prefeitura também está em contato com as

entidades representativas do comércio pedindo

que haja um escalonamento no horário

daqueles que continuam funcionando para que

não haja uma aglomeração de pessoas indo e
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voltando do trabalho no mesmo horário

Os dados da STTU mostram que houve uma

redução no número de passageiros no sistema.

No sábado anterior ao sábado passado foram

transportadas 46 mil pessoas, já no último

sábado (21) 18 mil pessoas utilizaram os

transportes públicos na capital. Na sexta-feira

(20), a

Prefeitura anunciou a suspensão de todo o

serviço de ônibus, mas voltou atrás e reduziu a

frota para 30% em reunião no sábado.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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NATAL: HOTEL
BARREIRA ROXA

IRÁ ABRIGAR
PROFISSIONAIS
DA SAÚDE QUE
CONVIVEM COM

PESSOAS DO
GRUPO DE RISCO
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23.03.2020

às 16:46

NATAL: HOTEL BARREIRA ROXA IRÁ

ABRIGAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE

CONVIVEM COM PESSOAS DO GRUPO DE

RISCO

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.
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Deixar uma Resposta

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Coronavírus: Deputados propõem
ações de enfrentamento da pandemia

no RN
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Blog do Magno César

Coronavírus: Deputados propõem ações de

enfrentamento da pandemia no RN

23 de março de 2020

Telegram

????????????????????????????????????

A pandemia do coronavírus alterou as

atividades em todos os poderes, incluindo o

Legislativo, que suspendeu atividades

presenciais da Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Norte, por 15 dias.

Mesmo assim, os deputados estaduais têm

apresentado ações de enfrentamento ao

COVID-19. Ações educativas, preventivas, de

apoio à população e ainda regulatórias,

auxiliando o Estado a enfrentar a crise. Antes da

pandemia atingir o RN, em fevereiro deste ano,

a Assembleia Legislativa promoveu audiência

pública sobre Coronavírus com autoridades

estaduais e municipais.

Desde o início de março, a Assembleia iniciou

ações de informação à população, seguido da

recente aprovação do decreto de calamidade

pública e a criação da Comissão Legislativa de

Enfrentamento ao Coronavírus. Por iniciativa do

presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira

(PSDB), a equipe de comunicação e da TV

Assembleia produziram artes e vídeos

educativos - veiculados em canal aberto 51.3 -

ao longo da programação da rede legislativa.

'Todos do legislativo - do deputado ao servidor -

estão empenhados no combate ao vírus. Uma

das ações é a disseminação de cuidados com a
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saúde, que pode salvar vidas. Outra ação

importante é a criação da comissão especial

que acompanha o andamento da crise na

saúde em todo o Rio Grande do Norte', destaca

Ezequiel Ferreira.

A preocupação com o bem-estar da população

também pode ser vista nos requerimentos dos

parlamentares. A deputada estadual Isolda

Dantas (PT), por exemplo, apresentou um

projeto de lei que estipula punições para

empresas que aumentarem abusivamente, sem

justificativa, os preços de produtos usados no

combate e prevenção ao COVID-19. A

proposta de Isolda é garantir que o mercado

de produtos como álcool gel e insumos de

fabricação, luvas e máscaras médicas,

hipoclorito de sódio 5% e álcool 70%, e outros

relacionados ao combate do novo Coronavírus

(COVID-19) possam manter preço compatível

com o habitualmente praticado.

Isolda Dantas também apresentou

requerimento junto ao Governo do Estado para

entrega de kits de merenda escolar às famílias

de estudantes com aulas suspensas em função

da pandemia. Assim como apresentou

requerimento sugerindo a abertura de edital

para apresentações culturais online, visando

minimizar a crise da economia da cultura;

requerimento para que os restaurantes

populares do Estado entreguem gratuitamente

'quentinhas' à população socialmente

vulnerável e requerimento e articulação junto à

UERN para antecipação da colação de grau

das turmas concluintes de medicina, para que

os profissionais possam estar à disposição de

contratações emergenciais pelo Governo do

Estado.

O deputado Allyson Bezerra (SDD) protocolou

um Projeto de Lei que proíbe o corte do

fornecimento de água e energia elétrica

durante a pandemia do Coronavírus (COVID-

19), no Rio Grande do Norte. De acordo com o

projeto, as concessionárias de serviços de

água e luz, a Companhia de Águas e Esgotos

(Caern) e Companhia Energética do Rio

Grande do Norte (Cosern), respectivamente,

ficam proibidas de suspender tais serviços

enquanto vigorar o decreto de calamidade

pública do estado. Além disso, o deputado

apresentou projeto de lei que tem como

objetivo conceder desconto de 50% do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de

Comunicação (ICMS), incidente sobre os

serviços de fornecimento de água e esgotos e

energia elétrica no Rio Grande do Norte.

Preocupado com a falta de equipamentos de

proteção para os operadores da segurança

pública, o deputado Coronel Azevedo (PSC)

protocolou requerimento solicitando os

equipamentos para evitar o risco de

disseminação do Coronavírus e cobrou ações

do Governo do Estado para disponibilizar

equipamentos de proteção aos servidores da

Saúde e também ao pessoal de limpeza dos

hospitais.
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O deputado Ubaldo Fernandes (PL) está

fazendo sua parte na conscientização da

população quanto ao combate do Coronavírus

(COVID-19). Além de peças publicitárias que

está divulgando em suas redes sociais, o

deputado gravou uma mensagem com

instruções e um apelo para que a população

permaneça em casa durante a quarentena. A

mensagem de Ubaldo Fernandes circulou num

carro de som pelas ruas da Zona Leste de

Natal e está sendo compartilhada entre os

grupos de mensagens.

Já Kelps Lima (SDD) sugeriu medidas

emergenciais como zerar os impostos de pelo

menos 67 produtos que podem ajudar na

prevenção e combate do novo Coronavírus. Os

produtos vão de luvas cirúrgicas a álcool em

gel. A segunda sugestão é uma força tarefa

entre os Procons estadual, municipal e do

legislativo, já que alguns empresários e

comerciantes estão se aproveitando do

momento, estocando material e disparando

preços de alguns produtos.

Para encerrar, Kelps sugere a criação de uma

comissão formada pelos setores empresariais

do Rio Grande do Norte com o objetivo de

diminuir o impacto econômico e social

provocado pelas mudanças de comportamento

exigidas para combater a disseminação do

novo Coronavírus. Ele alerta para o

desemprego e fechamento de empresas.

O deputado Dr. Bernardo (Avante) após

receber sugestão do colega médico, Ewerton

Rozendo, este médico otorrino, na qual propôs

a contratualização do Hospital São Luis, em

Mossoró (RN), para cuidar dos casos ligados

ao Coronavírus no Oeste, deu início às

articulações para esse benefício. Após

sugestão, Dr. Bernardo articulou junto ao

executivo estadual e municipal, com a

governadora Fátima Bezerra e a prefeitura de

Mossoró, Rosalba Ciarlini, para sugerir essa

ação que será de suma importância para o

combate ao Covid-19, para os oestanos. O

Hospital São Luis tem 20 vagas de UTI onde

apenas 10 são utilizadas pelo SUS, e ainda

dispõe de 90 leitos, esses com respiradores.

Para o Dr. Bernardo a contratualização dessa

unidade seria fundamental para o trato dos

pacientes com diagnósticos do COVID-19.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Coronavírus: Deputados propõem
ações de enfrentamento da pandemia

no RN
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Coronavírus: Deputados propõem ações de

enfrentamento da pandemia no RN

By Foto Repórter(9471) ·

· Política · Leave a comment

A pandemia do coronavírus alterou as

atividades em todos os poderes, incluindo o

Legislativo, que suspendeu atividades

presenciais da Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Norte, por 15 dias.

Mesmo assim, os deputados estaduais têm

apresentado ações de enfrentamento ao

COVID-19. Ações educativas, preventivas, de

apoio à população e ainda regulatórias,

auxiliando o Estado a enfrentar a crise. Antes da

pandemia atingir o RN, em fevereiro deste ano,

a Assembleia Legislativa promoveu audiência

pública sobre Coronavírus com autoridades

estaduais e municipais.

Desde o início de março, a Assembleia iniciou

ações de informação à população, seguido da

recente aprovação do decreto de calamidade

pública e a criação da Comissão Legislativa de

Enfrentamento ao Coronavírus. Por iniciativa do

presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira

(PSDB), a equipe de comunicação e da TV

Assembleia produziram artes e vídeos

educativos - veiculados em canal aberto 51.3 -

ao longo da programação da rede legislativa.

'Todos do legislativo - do deputado ao servidor -

estão empenhados no combate ao vírus. Uma

das ações é a disseminação de cuidados com a

saúde, que pode salvar vidas. Outra ação

importante é a criação da comissão especial

que acompanha o andamento da crise na saúde

em todo o Rio Grande do Norte', destaca

Ezequiel Ferreira.
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A preocupação com o bem-estar da população

também pode ser vista nos requerimentos dos

parlamentares. A deputada estadual Isolda

Dantas (PT), por exemplo, apresentou um

projeto de lei que estipula punições para

empresas que aumentarem abusivamente, sem

justificativa, os preços de produtos usados no

combate e prevenção ao COVID-19. A

proposta de Isolda é garantir que o mercado

de produtos como álcool gel e insumos de

fabricação, luvas e máscaras médicas,

hipoclorito de sódio 5% e álcool 70%, e outros

relacionados ao combate do novo Coronavírus

(COVID-19) possam manter preço compatível

com o habitualmente praticado.

Isolda Dantas também apresentou

requerimento junto ao Governo do Estado para

entrega de kits de merenda escolar às famílias

de estudantes com aulas suspensas em função

da pandemia. Assim como apresentou

requerimento sugerindo a abertura de edital

para apresentações culturais online, visando

minimizar a crise da economia da cultura;

requerimento para que os restaurantes

populares do Estado entreguem gratuitamente

'quentinhas' à população socialmente

vulnerável e requerimento e articulação junto à

UERN para antecipação da colação de grau

das turmas concluintes de medicina, para que

os profissionais possam estar à disposição de

contratações emergenciais pelo Governo do

Estado.

O deputado Allyson Bezerra (SDD) protocolou

um Projeto de Lei que proíbe o corte do

fornecimento de água e energia elétrica

durante a pandemia do Coronavírus (COVID-

19), no Rio Grande do Norte. De acordo com o

projeto, as concessionárias de serviços de

água e luz, a Companhia de Águas e Esgotos

(Caern) e Companhia Energética do Rio

Grande do Norte (Cosern), respectivamente,

ficam proibidas de suspender tais serviços

enquanto vigorar o decreto de calamidade

pública do estado. Além disso, o deputado

apresentou projeto de lei que tem como

objetivo conceder desconto de 50% do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de

Comunicação (ICMS), incidente sobre os

serviços de fornecimento de água e esgotos e

energia elétrica no Rio Grande do Norte.

Preocupado com a falta de equipamentos de

proteção para os operadores da segurança

pública, o deputado Coronel Azevedo (PSC)

protocolou requerimento solicitando os

equipamentos para evitar o risco de

disseminação do Coronavírus e cobrou ações

do Governo do Estado para disponibilizar

equipamentos de proteção aos servidores da

Saúde e também ao pessoal de limpeza dos

hospitais.

O deputado Ubaldo Fernandes (PL) está

fazendo sua parte na conscientização da

população quanto ao combate do Coronavírus

(COVID-19). Além de peças publicitárias que

está divulgando em suas redes sociais, o

deputado gravou uma mensagem com

instruções e um apelo para que a população

permaneça em casa durante a quarentena. A
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mensagem de Ubaldo Fernandes circulou num

carro de som pelas ruas da Zona Leste de

Natal e está sendo compartilhada entre os

grupos de mensagens.

Já Kelps Lima (SDD) sugeriu medidas

emergenciais como zerar os impostos de pelo

menos 67 produtos que podem ajudar na

prevenção e combate do novo Coronavírus. Os

produtos vão de luvas cirúrgicas a álcool em

gel. A segunda sugestão é uma força tarefa

entre os Procons estadual, municipal e do

legislativo, já que alguns empresários e

comerciantes estão se aproveitando do

momento, estocando material e disparando

preços de alguns produtos.

Para encerrar, Kelps sugere a criação de uma

comissão formada pelos setores empresariais

do Rio Grande do Norte com o objetivo de

diminuir o impacto econômico e social

provocado pelas mudanças de comportamento

exigidas para combater a disseminação do

novo Coronavírus. Ele alerta para o

desemprego e fechamento de empresas.

O deputado Dr. Bernardo (Avante) após

receber sugestão do colega médico, Ewerton

Rozendo, este médico otorrino, na qual propôs

a contratualização do Hospital São Luis, em

Mossoró (RN), para cuidar dos casos ligados

ao Coronavírus no Oeste, deu início às

articulações para esse benefício. Após

sugestão, Dr. Bernardo articulou junto ao

executivo estadual e municipal, com a

governadora Fátima Bezerra e a prefeitura de

Mossoró, Rosalba Ciarlini, para sugerir essa

ação que será de suma importância para o

combate ao Covid-19, para os oestanos. O

Hospital São Luis tem 20 vagas de UTI onde

apenas 10 são utilizadas pelo SUS, e ainda

dispõe de 90 leitos, esses com respiradores.

Para o Dr. Bernardo a contratualização dessa

unidade seria fundamental para o trato dos

pacientes com diagnósticos do COVID-19.

DECRETO

Os deputados aprovaram, na última sexta-feira

(20), em sessão extraordinária o Decreto

Governamental Nº 29.534, de 19 de março de

2020, que declara estado de calamidade

pública no Rio Grande do Norte, em razão da

grave crise de saúde pública decorrente da

pandemia COVID-19, o novo Coronavírus e

suas repercussões nas finanças públicas no

RN. O documento aprovado pelos deputados

estaduais permite a adoção de medidas como

remanejamento de recursos financeiros do

Executivo para atender necessidades que o

momento exige.

'É um problema grave de saúde pública e

precisamos estar preparados para enfrentar

essa crise juntos. O esforço é coletivo e o

decreto é importante pois permite que o

governo federal utilize recursos públicos para

amenizar os efeitos da pandemia e proteger a

população. Esses gastos serão monitorados',

disse Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da
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Assembleia Legislativa.

O decreto também autoriza o Governo do RN a

fazer contratação de operações de crédito,

contratações temporárias, suspensão de

exigências de atendimento às metas fiscais e

limites de gastos com pessoal, ente outras

medidas.

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO

CORONAVÍRUS

O poder Legislativo também criou a Comissão

Legislativa de Enfrentamento ao Coronavírus

para acompanhar e fiscalizar as medidas

referentes ao decreto de calamidade pública

com a seguinte composição: Getúlio Rêgo

(DEM), Tomba Farias (PSDB), Francisco do

PT, Sandro Pimentel (PSOL), Dr. Bernardo

(AVANTE) e Cristiane Dantas (SDD). Caberá a

comissão acompanhar as ações do Executivo e

encaminhar Projetos de Lei ao Legislativo

Estadual.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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saúde que convivam com 'grupo de

risco'
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Hotel do RN irá abrigar servidores da saúde que

convivam com 'grupo de risco'

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA

40

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/23/38363785/38363785_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Grande Ponto/Indeterminado - Noticias

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Coronavírus: Deputados propõem
ações de enfrentamento da pandemia

no RN
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23/03/2020 13:03

Coronavírus: Deputados propõem ações de

enfrentamento da pandemia no RN

A pandemia do coronavírus alterou as

atividades em todos os poderes, incluindo o

Legislativo, que suspendeu atividades

presenciais da Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Norte, por 15 dias.

Mesmo assim, os deputados estaduais têm

apresentado ações de enfrentamento ao

COVID-19. Ações educativas, preventivas, de

apoio à população e ainda regulatórias,

auxiliando o Estado a enfrentar a crise. Antes da

pandemia atingir o RN, em fevereiro deste ano,

a Assembleia Legislativa promoveu audiência

pública sobre Coronavírus com autoridades

estaduais e municipais.

Desde o início de março, a Assembleia iniciou

ações de informação à população, seguido da

recente aprovação do decreto de calamidade

pública e a criação da Comissão Legislativa de

Enfrentamento ao Coronavírus. Por iniciativa do

presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira

(PSDB), a equipe de comunicação e da TV

Assembleia produziram artes e vídeos

educativos - veiculados em canal aberto 51.3 -

ao longo da programação da rede legislativa.

'Todos do legislativo - do deputado ao servidor -

estão empenhados no combate ao vírus. Uma

das ações é a disseminação de cuidados com a

saúde, que pode salvar vidas. Outra ação

importante é a criação da comissão especial

que acompanha o andamento da crise na saúde

em todo o Rio Grande do Norte', destaca

Ezequiel Ferreira.

A preocupação com o bem-estar da população

também pode ser vista nos requerimentos dos

parlamentares. A deputada estadual Isolda

Dantas (PT), por exemplo, apresentou um
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projeto de lei que estipula punições para

empresas que aumentarem abusivamente, sem

justificativa, os preços de produtos usados no

combate e prevenção ao COVID-19. A

proposta de Isolda é garantir que o mercado

de produtos como álcool gel e insumos de

fabricação, luvas e máscaras médicas,

hipoclorito de sódio 5% e álcool 70%, e outros

relacionados ao combate do novo Coronavírus

(COVID-19) possam manter preço compatível

com o habitualmente praticado.

Isolda Dantas também apresentou

requerimento junto ao Governo do Estado para

entrega de kits de merenda escolar às famílias

de estudantes com aulas suspensas em função

da pandemia. Assim como apresentou

requerimento sugerindo a abertura de edital

para apresentações culturais online, visando

minimizar a crise da economia da cultura;

requerimento para que os restaurantes

populares do Estado entreguem gratuitamente

"quentinhas" à população socialmente

vulnerável e requerimento e articulação junto à

UERN para antecipação da colação de grau

das turmas concluintes de medicina, para que

os profissionais possam estar à disposição de

contratações emergenciais pelo Governo do

Estado.

O deputado Allyson Bezerra (SDD) protocolou

um Projeto de Lei que proíbe o corte do

fornecimento de água e energia elétrica

durante a pandemia do Coronavírus (COVID-

19), no Rio Grande do Norte. De acordo com o

projeto, as concessionárias de serviços de

água e luz, a Companhia de Águas e Esgotos

(Caern) e Companhia Energética do Rio

Grande do Norte (Cosern), respectivamente,

ficam proibidas de suspender tais serviços

enquanto vigorar o decreto de calamidade

pública do estado. Além disso, o deputado

apresentou projeto de lei que tem como

objetivo conceder desconto de 50% do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de

Comunicação (ICMS), incidente sobre os

serviços de fornecimento de água e esgotos e

energia elétrica no Rio Grande do Norte.

Preocupado com a falta de equipamentos de

proteção para os operadores da segurança

pública, o deputado Coronel Azevedo (PSC)

protocolou requerimento solicitando os

equipamentos para evitar o risco de

disseminação do Coronavírus e cobrou ações

do Governo do Estado para disponibilizar

equipamentos de proteção aos servidores da

Saúde e também ao pessoal de limpeza dos

hospitais.

O deputado Ubaldo Fernandes (PL) está

fazendo sua parte na conscientização da

população quanto ao combate do Coronavírus

(COVID-19). Além de peças publicitárias que

está divulgando em suas redes sociais, o

deputado gravou uma mensagem com

instruções e um apelo para que a população

permaneça em casa durante a quarentena. A

mensagem de Ubaldo Fernandes circulou num

carro de som pelas ruas da Zona Leste de

Natal e está sendo compartilhada entre os

grupos de mensagens.
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Já Kelps Lima (SDD) sugeriu medidas

emergenciais como zerar os impostos de pelo

menos 67 produtos que podem ajudar na

prevenção e combate do novo Coronavírus. Os

produtos vão de luvas cirúrgicas a álcool em

gel. A segunda sugestão é uma força tarefa

entre os Procons estadual, municipal e do

legislativo, já que alguns empresários e

comerciantes estão se aproveitando do

momento, estocando material e disparando

preços de alguns produtos.

Para encerrar, Kelps sugere a criação de uma

comissão formada pelos setores empresariais

do Rio Grande do Norte com o objetivo de

diminuir o impacto econômico e social

provocado pelas mudanças de comportamento

exigidas para combater a disseminação do

novo Coronavírus. Ele alerta para o

desemprego e fechamento de empresas.

O deputado Dr. Bernardo (Avante) após

receber sugestão do colega médico, Ewerton

Rozendo, este médico otorrino, na qual propôs

a contratualização do Hospital São Luis, em

Mossoró (RN), para cuidar dos casos ligados

ao Coronavírus no Oeste, deu início às

articulações para esse benefício. Após

sugestão, Dr. Bernardo articulou junto ao

executivo estadual e municipal, com a

governadora Fátima Bezerra e a prefeitura de

Mossoró, Rosalba Ciarlini, para sugerir essa

ação que será de suma importância para o

combate ao Covid-19, para os oestanos. O

Hospital São Luis tem 20 vagas de UTI onde

apenas 10 são utilizadas pelo SUS, e ainda

dispõe de 90 leitos, esses com respiradores.

Para o Dr. Bernardo a contratualização dessa

unidade seria fundamental para o trato dos

pacientes com diagnósticos do COVID-19.

DECRETO

Os deputados aprovaram, na última sexta-feira

(20), em sessão extraordinária o Decreto

Governamental Nº 29.534, de 19 de março de

2020, que declara estado de calamidade

pública no Rio Grande do Norte, em razão da

grave crise de saúde pública decorrente da

pandemia COVID-19, o novo Coronavírus e

suas repercussões nas finanças públicas no

RN. O documento aprovado pelos deputados

estaduais permite a adoção de medidas como

remanejamento de recursos financeiros do

Executivo para atender necessidades que o

momento exige.

'É um problema grave de saúde pública e

precisamos estar preparados para enfrentar

essa crise juntos. O esforço é coletivo e o

decreto é importante pois permite que o

governo federal utilize recursos públicos para

amenizar os efeitos da pandemia e proteger a

população. Esses gastos serão monitorados',

disse Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da

Assembleia Legislativa.
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O decreto também autoriza o Governo do RN a

fazer contratação de operações de crédito,

contratações temporárias, suspensão de

exigências de atendimento às metas fiscais e

limites de gastos com pessoal, ente outras

medidas.

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO

CORONAVÍRUS

O poder Legislativo também criou a Comissão

Legislativa de Enfrentamento ao Coronavírus

para acompanhar e fiscalizar as medidas

referentes ao decreto de calamidade pública

com a seguinte composição: Getúlio Rêgo

(DEM), Tomba Farias (PSDB), Francisco do

PT, Sandro Pimentel (PSOL), Dr. Bernardo

(AVANTE) e Cristiane Dantas (SDD). Caberá a

comissão acompanhar as ações do Executivo e

encaminhar Projetos de Lei ao Legislativo

Estadual

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Coronavírus impacta o mercado de
pescados do RN
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Coronavírus impacta o mercado de pescados

do RN

Descoberto no final do ano passado na China, o

coronavírus tem provocado uma grande

movimentação em todos os setores da

economia global. Agora com fronteiras e

fechamento de restaurantes em todo o país a

produção do atum no Rio Grande de Norte, por

exemplo, afetará diretamente 1 mil pescadores

e 15 empresas exportadoras.

"Vamos pegar um pescado avaliado em R$

50,00, nobre e matéria prima para os principais

restaurantes de gastronomia japoneses para

comercializar por R$ 6,00, para transformar em

atum de latinha. É transformar uma Ferrari em

um carro popular arcando com todos os

prejuízos da transformação", explicou Arimar

França, diretor da PRODUMAR, principal

exportadora do setor no RN.

O reflexo disto é o desemprego. Na melhor das

hipóteses férias coletivas. Isto num setor onde

90% das exportações saem do RN, sendo o 3º

da pauta de exportação, perdendo apenas para

a fruticultura e o sal.

Somente a PRODUMAR tem 120 toneladas

para exportação, em seus barcos. Um produto

perecível e que perde valor de exportação a

cada dia. Pelas características e qualidade do

peixe que tem que ser fresco para agregar

maior valor de mercado.

Solução?

Segundo Arimar França seria um somatório de
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esforços. "Recorrer ao Governo do Estado para

reduzir ao máximo o ICMS. E quanto ao

Governo Federal há mais possibilidades como

criar linhas de crédito, isenções, compra de

mercadoria para merenda escolar, entre outras

iniciativas para salvar o setor neste momento",

disse.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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SESC E SENAC DEFINEM PLANO
DE AÇÃO DE R$ 1 BILHÃO PARA

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

A Confederação Nacional de Bens de

Comércio, Serviços e Turismo (CNC) enviou

ontem ao presidente da República, Jair

Bolsonaro, um plano de ações do Sesc e Senac,

no valor de R$ 1 bilhão, para conscientização,

combate ao coronavírus e prestação de serviços

à sociedade nos próximos três meses. Desse

modo, a capilaridade das duas instituições,

presentes em municípios carentes de estrutura

para o enfrentamento do problema, será

utilizada para reduzir os impactos da epidemia.

A proposta da CNC, encaminhada também aos

ministros da Economia, Paulo Guedes e da

Saúde, Luiz Mandetta; ao presidente do Senado

Federal, David Alcolumbre e ao presidente da

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é que as

ações sugeridas sejam implementadas em

substituição ao corte de 50%, por três meses,

nas contribuições do Sesc e do Senac,

conforme definido em plano emergencial

divulgado pelo governo no início desta semana

e cujo efeito financeiro também equivale a R$ 1

bilhão.

O plano, a ser executado nos próximos três

meses (abril, maio e junho) pelo Sistema

Comércio, por meio do Sesc e Senac, visa a

mobilização e disseminação de conhecimento;

aperfeiçoamento de competências dos

profissionais da área de saúde que atuarão no

contexto da pandemia, além de apoio e

instrumentalização à política pública de combate

ao vírus e de segurança alimentar.

Seguem as propostas de ações apresentadas:

1 - Colaborar na identificação da abrangência do

número de infectados no Brasil e no apoio à

instrumentalização dos profissionais de saúde,

por meio da aquisição e distribuição de

materiais necessários à prevenção e ao

combate à pandemia, em conformidade com as

orientações dos órgãos governamentais de
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saúde.

2 - Em caráter emergencial, mobilizar as redes

de supermercados, restaurantes, bares e

outros doadores para a coleta e distribuição de

alimentos para instituições sociais, por meio do

Projeto MESA BRASIL [1], de abrangência

nacional.

3 - Disponibilizar as unidades do Sesc e do

Senac, incluindo 50 Unidades Móveis, para

ampliação e interiorização das ações de

atenção primária à saúde, tais como:

vacinação, coleta de sangue, ações gerais de

prevenção, dentre outras.

4 - Desenvolver e ofertar programações vfds e

prioridades do Sistema Único de Saúde, por

meio das plataformas digitais de ambas as

instituições (Sesc e Senac).

5 - Aquisição e disponibilização de respiradores

e outros equipamentos necessários para o

tratamento de infectados.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - COMÉRCIO, MESA BRASIL
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HOTEL-ESCOLA
SENAC BARREIRA

ROXA IRÁ
ABRIGAR

SERVIDORES DA
SAÚDE DURANTE

SUAS FOLGAS

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

o Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac),

que administra o Hotel-Escola Senac Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da Saúde em

períodos de folga e que comprovem conviver

com pessoas dos grupos de risco ou que

tenham pessoas infectadas pelo novo

coronavírus ocupando a sua mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor ao risco

as pessoas de seus círculos familiares.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com os administradores do

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa estão

acertando os detalhes para adequar o local ao

cumprimento dos protocolos exigidos pelos

órgãos de saúde.

Professora Fátima Bezerra - Governadora do

Estado

Marcelo Queiroz - Presidente do Sistema

Fecomércio RN

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ, SENAC RN, SISTEMA

49

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/23/38374765/38374765_site.jpg


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

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

FECOMÉRCIO RN

50



FECOMÉRCIO-RN
Marcos Dantas/Rio Grande do Norte - Notícias

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Hotel Barreira Roxa
irá abrigar

servidores da saúde
que comprovem

conviver com
pessoas do grupo

de risco

Clique aqui para abrir a imagem

23 de março de 2020 Hotel Barreira Roxa irá

abrigar servidores da saúde que comprovem

conviver com pessoas do grupo de risco

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Governo e Fecomércio usarão Hotel
Barreira Roxa para ações de combate

à Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Roberto

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde, em

períodos de folga, que comprovem conviver com

pessoas do grupo de risco ou que tenham

pessoas infectadas pelo novo coronavírus na

mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Fecomercio disponibiliza Barreira
Roxa para servidores da saúde em

situação excepcional

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

NOTA CONJUNTA

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Funcionamento dos Restaurantes
Sesc Cidade Alta (Natal) e Mossoró

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Seguindo orientações dos órgãos de saúde para

evitar aglomerações de pessoas e para não

deixar sem atendimento os nossos clientes, a

partir de segunda-feira (23/3), o formato de

atendimento dos Restaurantes Sesc Rio Branco

e Mossoró terão mudanças.

O salão de almoço das duas unidades está

temporariamente fechado, porém passaremos a

oferecer o serviço de entrega de quentinhas

(500g) no balcão, com até duas opções de

proteína, além do serviço de delivery para

pedidos a partir de 20 quentinhas (exclusivo

para o Sesc Rio Branco, em Natal).

A entrega é grátis e atende aos bairros de

Cidade Alta, Centro, Ribeira, Alecrim e Tirol.

Também teremos quentinha de sopa (400g)

com retirada no balcão da unidade Rio Branco,

em Natal.

VALORES DEMAIS CATEGORIAS:

Quentinhas:

NATAL (Sesc Rio Branco)

Almoço (500g, até duas opções de proteína)

Valores: R$ 7 (Trabalhador do Comércio) | R$

13 (Conveniado) | R$ 19 (Público em geral) | R$

25 (sem cartão Sesc)
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Sopas (400g)

Valores sopa: R$ 5 (Trabalhador do Comércio)

| R$ 5,80 (Conveniado) | R$ 6,80 (Público em

geral) | R$ 9,70 (sem cartão Sesc)

DELIVERY (partir de 20 quentinhas) :

Pedidos: (84) 3216-2400 (8h às 10h)

Localidades para entrega (Natal): Cidade Alta,

Centro, Ribeira, Alecrim e Tirol.

Obs: o almoço no salão das duas unidades

está temporariamente suspenso.

MOSSOR?

Quentinhas:

Almoço (500g, até duas opções de proteína)

Valores: R$ 7 (Trabalhador do Comércio) | R$

13 (Conveniado) | R$ 19 (Público em geral) |

R$ 25 (sem cartão Sesc)

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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HOTEL-ESCOLA
SENAC BARREIRA

ROXA IRÁ
ABRIGAR

SERVIDORES DA
SAÚDE DURANTE

SUAS FOLGAS

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

o Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac),

que administra o Hotel-Escola Senac Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da Saúde em

períodos de folga e que comprovem conviver

com pessoas dos grupos de risco ou que

tenham pessoas infectadas pelo novo

coronavírus ocupando a sua mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor ao risco

as pessoas de seus círculos familiares.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com os administradores do

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa estão

acertando os detalhes para adequar o local ao

cumprimento dos protocolos exigidos pelos

órgãos de saúde.

Professora Fátima Bezerra - Governadora do

Estado

Marcelo Queiroz - Presidente do Sistema

Fecomércio RN

56

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/23/38370234/38370234_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Versátil News/Rio Grande do Norte - Notícias

segunda-feira, 23 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ, SENAC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Hotel Barreira Roxa
irá abrigar

servidores da saúde
que comprovem

conviver com
pessoas do grupo

de risco ou
infectadas pelo
coronavírus na

mesma residência

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Foto: Reprodução/Youtube

NOTA CONJUNTA

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor o risco

às pessoas de seu círculo familiar.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com administradores do

Hotel Barreira Roxa estão acertando os

detalhes para enquadrar o local ao cumprimento

dos protocolos dos órgãos de saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Sistema Fecomércio RN, Sesc e
Senac adota atendimento 100% virtual

a partir de segunda, 23

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Atendendo recomendação do seu Comitê

Interno de Gestão de Crises, a partir desta

segunda-feira, dia 23/03, todas as unidades do

Sistema Fecomércio RN, incluindo Sesc,

Senac e Federação, passam a ter seu

atendimento ao público 100% virtual.

Todo o atendimento a alunos, clientes, público

em geral e empresários será prestado de

segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, pelos

telefones e demais meios de comunicação

abaixo. Além disso, as redes sociais das três

instituições seguem à disposição como canal de

interação.

Como forma de evitar maiores perdas para os

clientes, nos próximos dias o Senac RN deverá

adotar aulas online para boa parte dos seus

cursos, modelo que será detalhado em breve,

diretamente com os alunos envolvidos.

Diretores, gerentes e coordenadores trabalharão

a maior parte do tempo no formato home office

e equipes reduzidas se revezarão nas sedes

das Administrações Regionais do Sesc e do

Senac, assim como na da Fecomércio, apenas

para atividades internas.

Nos casos dos restaurantes Sesc Rio Branco

(Natal) e Mossoró, também haverá a suspensão

do serviço de buffet, com o início de

funcionamento no modelo de 'quentinhas', a

serem retiradas pelos comerciários e usuários

no local. Os detalhes de preços e formatos

serão divulgados nas nossas redes sociais.

O Hotel-Escola Senac Barreira Roxa também

só atenderá ao público virtualmente, por meio

das redes sociais e por telefone ou e-mail.
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O Comitê Interno de Gestão de Crises

continuará monitorando os acontecimentos e

comunicará o retorno normal das atividades tão

entenda ser possível. Esperamos que isso

aconteça com brevidade.

Telefones (inclusive Whatsapp) e contatos

disponibilizados:

Senac: 4005-1000 (Telefone e Whatsapp) ou

contato@rn.senac.br

Sesc: 3216-2400 / 98160-4453 (Whatsapp) ou

marketing-rn@rn.sesc.com.br

Fecomércio: 3026-9405 ou

fecomerciorn@fecomerciorn.com.br

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa: 4005-1600

/ 99893-0021 (Whatsapp) ou

reservas@barreiraroxa.com.br

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

SENAC RN, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Barreira Roxa abrigará servidores da
saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog do Seridó

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

o Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac),

que administra o Hotel-Escola Senac Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da Saúde em

períodos de folga e que comprovem conviver

com pessoas dos grupos de risco ou que

tenham pessoas infectadas pelo novo

coronavírus ocupando a sua mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor ao risco

as pessoas de seus círculos familiares.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com os administradores do

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa estão

acertando os detalhes para adequar o local ao

cumprimento dos protocolos exigidos pelos

órgãos de saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

SENAC RN, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Natal: Hotel Barreira Roxa será
aproveitado para ações de prevenção

e combate ao COVID-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Ilustração

Através de suas respectivas assessorias de

comunicação, o Governo do Estado e a

Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo do RN (Fecomércio/RN) se manifestam

por meio de Nota Conjunta, sobre a utilização

do Hotel Barreira Roxa, a capital do estado,

para o esforço que tem por fim eliminar o

coronavírus (COVID-19) no estado.

Leia:

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

a Fecomércio, que administra o Hotel Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da saúde que

comprovem conviver com pessoas do grupo de

risco ou que tenham pessoas infectadas pelo

novo coronavírus na mesma residência. A

decisão, válida durante o período da pandemia

da Covid-19, tem como objetivo evitar que esses

servidores precisem se afastar do trabalho em

consequência de contato com familiares que

possam estar contaminados pelos vírus, como

também evitar expor o risco às pessoas de seu

círculo familiar. As secretarias estaduais de

Saúde e do Gabinete Civil junto com

administradores do Hotel Barreira Roxa estão

acertando os detalhes para enquadrar o local ao

cumprimento dos protocolos dos órgãos de

saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN
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Barreira Roxa abrigará servidores da
saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e

o Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac),

que administra o Hotel-Escola Senac Barreira

Roxa por comodato do Estado, decidiram que o

hotel irá abrigar servidores da Saúde em

períodos de folga e que comprovem conviver

com pessoas dos grupos de risco ou que

tenham pessoas infectadas pelo novo

coronavírus ocupando a sua mesma residência.

A decisão, válida durante o período da

pandemia da Covid-19, tem como objetivo evitar

que esses servidores precisem se afastar do

trabalho em consequência de contato com

familiares que possam estar contaminados

pelos vírus, como também evitar expor ao risco

as pessoas de seus círculos familiares.

As secretarias estaduais de Saúde e do

Gabinete Civil junto com os administradores do

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa estão

acertando os detalhes para adequar o local ao

cumprimento dos protocolos exigidos pelos

órgãos de saúde.
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Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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