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Secretário de Finanças do RN cobra
apoio federal: 'Sozinhos, estados não

dão conta'

Clique aqui para abrir a imagem

Entrevista

Economista Aldemir Freire, secretário de

Planejamento e Finanças do RN, fala sobre

ações do governo estadual para enfrentar a

pandemia do novo coronavírus e cobra mais

apoio da União: 'As redes estaduais serão as

mais estressadas'

O secretário de Planejamento e Finanças do

Governo do Rio Grande do Norte, Aldemir

Freire, defendeu nesta terça-feira (14) que o

governo federal apoie as gestões estaduais na

crise desencadeada pela pandemia do novo

coronavírus. 'As redes estaduais serão as mais

estressadas. Sozinhos, os estados não dão

conta de toda a demanda que vai vir. Você

precisa de suporte da União', disse o secretário,

em entrevista à Rádio Agora FM (97,9). 'Nesse

momento, nós acreditamos que é hora de o

Governo Federal agir nesse suporte à

economia. O Governo Federal tem muito mais

que os estados para fazer isso. Os estados já

vão estar sobrecarregados para fazer isso. A

União tem por si mesma', complementou.

Aldemir Freire explicou que haverá uma

desaceleração brusca e acentuada da

economia do País por conta da paralisação de

serviços. 'Por enquanto, as indústrias ainda

estão funcionando, mas você tem setores

importantes da economia parando.

Naturalmente haverá um choque de oferta. Em

um primeiro momento, a economia como um to-

do desaba. Ela desacelera signi?cacapacidade

de ampliar seus dé?cits tivamente', a?rmou ele,

registran-

do, ainda, a necessidade de apoio às famílias

com menos renda. O secretário de Finanças do

RN observou, ainda, outros impactos causados

pela diminuição ou paralisação do faturamento

das empresas. 'Em um cenário de incertezas,
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você não sai fazendo compras. Tudo isso leva

a economia a uma queda. Necessariamente,

as receitas públicas também cairão. A

arrecadação de impostos dos estados, do

município, da União, vai cair nesse cenário.

Cairão em um cenário em que você tem

justamente um aumento da necessidade de

recursos para a saúde. É uma equação que é

difícil de ser resolvida. Os estados e municípios

não tem condições sozinhos de equacionar

esse problema, porque você tem de um lado a

necessidade de recursos para a saúde e, do

outro, um período de retração de receita',

explicou o secretário. 'E se o estado não

arrecadar, como vão pagar servidores? Como é

que vai pagar fornecedores? Como é que vai

suportar o aumento de gastos com saúde?' ,

questionou ele.

PACOTE DE AJUDA

Na última segunda-feira (23), o presidente Jair

Bolsonaro Twitter um pacote de ajuda para

Estados e municípios, com acesso a novos

empréstimos, suspensão de dívidas e

transferências adicionais de recursos. Segundo

o presidente, o plano envolve R$ 85,8 bilhões

em recursos, embora a soma das ações

publicadas em rede social resulte no total de

R$ 88,2 bilhões. Entre as medidas, estão

transferência para a saúde (R$ 8 bi),

recomposição FPE e FPM (R$ 16 bi),

Orçamento Assistencial Social (R$ 2 bi),

suspensão das dívidas dos Estados com a

União (R$ 12,6 bi), renegociação com bancos

(R$ 9,6 bi) e operações com facilitação de

créditos (R$ 40 bi).

PLANO DE CORONAVÍRUS NO RN

O secretário Aldemir Freire contou que uma

das providências do governo estadual no

combate ao coronavírus foi o aumento de

dotação orçamentária para a saúde. Foram

remanejados R$ 40 milhões, que servirão para

a aquisição de equipamentos de proteção

individual (EPI), ampliação da quantidade de

leitos de UTI e para a compra de equipamentos

de diagnóstico e de laboratório. 'Nós

enfrentamos um problema de oferta. Apesar de

tentarmos comprar e termos os recursos, já há

uma indisponibilidade de EPIs, de

equipamentos de diagnóstico, culdade de você

adquirir isso no mercado, não é só no Brasil,

mas no mundo inteiro, porque todo mundo está

correndo atrás desses equipamentos', explicou.

'Não é hora de desistir, é hora de muita

atenção. É hora de a população ouvir as

recomendações que está recebendo. Que a

gente evite o máximo o aumento do contágio

para que protejamos aqueles grupos (de risco),

sobretudo os idosos, que são os mais

vulneráveis ao vírus. Que a gente se prepare.

O Governo do Estado está fazendo tudo que

está ao seu alcance nesse momento tão difícil',

encerrou o secretário.

José Aldenir / Agora RN

Secretário Estadual de Planejamento e
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Finanças do RN, o economista Aldemir Freire

anunciou em sua conta o?cial do de leitos, de

respiradores. A di?-

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Entidades pleiteiam adiar cobrança de
ISS no RN por 120 dias

Clique aqui para abrir a imagem

Como forma de mitigar os efeitos negativos na

economia do Rio Grande do Norte provocados

pelo coronavírus, instituições que representam o

setor produtivo local divulgaram nesta terça-

feira, 24, uma carta aberta aos prefeitos dos 167

municípios potiguares. No documento, os

presidentes do Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RN),

Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (Fecomércio RN), Federação das

Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern),

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

(FCDL RN) e a Federação das Associações

Comerciais do RN (Facern) requerem a

prorrogação do prazo para vencimento do

Imposto Sobre Serviço (ISS), que é recolhidos

dos empreendedores pelos municípios.

Créditos: Alex Regis Com comércio fechado,

arrecadação dos empresários caiu quase a zero

e ampliou riscos financeiros

O documento está alinhado com a decisão do

Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) que

na semana passada já havia optado por

prorrogar por seis meses o prazo final para

quitação dos tributos federais. Os

representantes dessas instituições sugerem que

o mesmo seja feito em âmbito municipal.

'Entendendo que a gravidade do momento

requer agilidade nas ações públicas para

socorrer as micro e pequenas empresas do

nosso Estado, base da economia local, vimos

em nome delas requerer a Vossas Excelências,

adiamento do prazo de recolhimento da cota

tributária municipal dentro do Simples Nacional

(ISS) pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias',

destaca trecho do documento apresentado aos

prefeitos do Rio Grande do Norte.

A justificativa é que os pequenos negócios

potiguares atravessam um momento dramático

nesse período de retração econômica gerada

pelas medidas tomadas para contenção da

disseminação do coronavírus. 'É fato
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inquestionável que a pequena empresa tem

papel fundamental na construção de um Brasil

mais justo, igualitário e desenvolvido. Tal

assertiva é particularmente verdadeira para o

Rio Grande do Norte, onde cerca de 98% de

todos os negócios se encaixam nesse

segmento. A atividade empresarial, nos dias

atuais, como é de conhecimento de todos,

atravessa momentos dramáticos em razão da

pandemia global', enfatiza a carta.

As entidades do setor produtivo recomendam

também que os prefeitos priorizem as

aquisições públicas aos pequenos negócios e

às empresas instaladas na cidade para

fomentar a economia local e evitar o

fechamento desses negócios. 'Temos a

convicção da necessária participação das

prefeituras municipais para a superação desse

momento crítico e para a manutenção da

atividade empresarial, garantindo-se os

empregos fundamentais e a qualidade de vida

de nossa população. Entendendo ser uma

iniciativa relevante para a sobrevivência das

empresas locais', diz o texto.

Para o diretor superintendente do Sebrae-RN,

José Ferreira de Melo Neto, a solicitação é

plausível diante aguda crise econômica vivida

pelos pequenos negócios no cenário atual e

que põe em fragilidade um segmento, que tem

segurado as taxas de desemprego no Rio

Grande do Norte. No Estado, as

microempresas foram as que menos demitiram

e as que mais abriram novos postos de

trabalho no ano passado: aproximadamente 7

mil novas vagas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, FECOMÉRCIO RN
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Pacote dos grandes

Clique aqui para abrir a imagem

Luiz Antônio Felipe

laf@tribunadonorte.com.br

A maior ajuda do pacote do governo aos

estados, beneficia muito mais quem está mais

endividados, o Rio de Janeiro, Minas e Rio

Grande do Sul. Também poderá contribuir, com

o reforço (compensação), no Fundo de

Participação, dos estados mais pobres, como o

Rio Grande do Norte, além dos municípios. Vai

livrá-los de outras obrigações e assim, deve

abrir brecha para pagamento de dívidas, até

mesmo de salários atrasados. Como no caso do

RN. Hoje, na reunião da equipe econômica com

os goveradores de outras regiões do país, virão

novas pressões em cima do governo.

Recursos

Os estados consideram a ajuda federal

insuficiente e reforçam os pedidos. Já o

Governo diz que 'medidas descoordenadas''

podem levar a desabastecimento. Por decisão

do STF os Estados e municípios podem agir

contra covid-19.

Confiança

A pandemia do coronavírus puxou para baixo a

confiança do consumidor. Voltou ao nível de

janeiro de 2017. Para a Fundação Getúlio

Vargas (FGV), a crise sem precedentes dificulta

estimar a extensão dos danos. Estamos em um

voo cego. Mexeu na confiança está empurrando

as expectativas para o futuro.

Atrasado
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O INSS dará um grand reforço ao destinar R$ 1

bilhão para pagamento de benefícios

atrasados. São aqueles segurados que

estavam com seus benefícios na fila. Segundo

o comunicado, serão cerca de 118.199

pessoas contempladas, com valores referentes

a aposentadorias, pensões e demais auxílios.

Cotações

O Ibovespa teve ontem um dia de recuperação

e fecha em alta de quase 10%. O dólar recuou

1% e fechou a R$ 5,08. O barril de petróleo

teve leve alta e fechou a US$ 24,26.

Poupança ainda lidera

A velha e tradicional caderneta de poupança

ainda é o investimento mais escolhido pelos

brasileiros, aponta levantamento da CNDL/SPC

Brasil. Dos 34% que costumam fazer reserva

financeira, 62% apostam na caderneta de

poupança e 27% ainda preferem guardar as

economias em casa, motivados,

principalmente, pela possibilidade de utilizar o

dinheiro a qualquer momento. Uma das

principais consequências da falta de educação

financeira é a dificuldade em realizar e manter

uma reserva financeira.

Hábito

Mais da metade dos brasileiros (52,1%) não

tem o hábito de poupar, conforme o

levantamento. Dentre os entrevistados, apenas

33,8% afirmaram ter o costume de guardar

dinheiro de alguma forma, sendo que 14,9%

estipulam um valor a ser poupado - 18,9%

contam apenas com a quantia que sobra do

orçamento.

Orientação

A Fecomércio RN, como forma de simplificar a

consulta e a orientação, do seu departamento

jurídico, preparou as artes com um resumo da

MP 927/2020, que flexibiliza os contratos de

trabalho no país em virtude do cenário de

pandemia. Os empresários poderão ter acesso

através da página da entidade na Internet.

Colaboração

O empresário potiguar Andriere Azevedo dos

Santos, está produzindo nada menos do que

15 mil máscaras de tecido, reutilizáveis, que

serão distribuídas gratuitamente e trocadas a

partir das 15h de hoje (25). Receberá produtos

de higiene pessoal (sabonete) e de limpeza

(água sanitária). Os produtos serão destinados

à população carente, através de instituições
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assistenciais da capital.

Adequação (I)

Hotéis e pousadas fechando e as companhias

aéreas adequando as suas frotas à nova

realidade. Em média, as empresas estão

reduszindo em 90% os seus voos. A GOL

reduz a malha aérea e mantêm atendimento

para todas as capitais brasileiras, com apenas

50 voos diários, entre o Aeroporto Internacional

de São Paulo em Guarulhos e todas as capitais

brasileiras

Adequação (II)

O comércio eletrômico também está sentindo

quye o consumidor está se adequando à

quarentena. Estima-se que teve um aumento

de 500% no comércio eletrônico nos últimos

dias, principalmente no setor alimentício teve

um aumento de 500%. O trabalho em casa está

levando muita gente a buscar essa alternativa.

Alivio

OS lojistas de shopping terão o aluguel isento

durante fechamento, diz a ALSHOP

(Associação Brasileira de Lojistas de Shopping)

que obteve um resultado importante fruto das

negociações com proprietários de shoppings e

centros de compra. O aluguel do shopping

relativo ao mês de março será cobrado de

forma proporcional. Essa cobrança no entanto

não será feita agora.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Entidades empresariais recuperam e
entregam respiradores para Hospital

no RN

Clique aqui para abrir a imagem

25/03/2020 06:24

Entidades empresariais recuperam e entregam

respiradores para Hospital no RN

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz, juntamente com os

presidentes da CDL Natal, José Lucena Neto;

da Federação das Associações Comerciais do

Estado, Itamar Manso Maciel; e o da

Associação Comercial do Estado, Schiavo

Álvares; fez a entrega, nesta terça (24), ao

diretor do Hospital Giselda Trigueiro, André

Prudente, de 16 respiradores mecânicos que já

pertenciam ao Governo do Estado mas estavam

quebrados e, agora, foram consertados.

Os equipamentos foram recuperados graças a

uma campanha promovida pela Fecomércio RN,

FCDL RN, Fiern, CDL Natal, CDL Jovem,

Associação Comercial do RN, Sinduscon RN e

AEBA. As máquinas, que são primordiais para o

tratamento de pacientes que desenvolvem os

sintomas mais graves do Coronavírus, como a

falta de ar, foram adquiridas em 2018 pelo

Governo do Estado.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Entidades empresariais recuperam e
entregam respiradores prontos para

uso ao Hospital Giselda Trigueiro

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz, juntamente com os

presidentes da CDL Natal, José Lucena Neto;

da Federação das Associações Comerciais do

Estado, Itamar Manso Maciel; e o da

Associação Comercial do Estado, Schiavo

Álvares; fez a entrega, nesta terça (24), ao

diretor do Hospital Giselda Trigueiro, André

Prudente, de 16 respiradores mecânicos que já

pertenciam ao Governo do Estado mas estavam

quebrados e, agora, foram consertados.

Os equipamentos foram recuperados graças a

uma campanha promovida pela Fecomércio RN,

FCDL RN, Fiern, CDL Natal, CDL Jovem,

Associação Comercial do RN, Sinduscon RN e

AEBA.

As máquinas, que são primordiais para o

tratamento de pacientes que desenvolvem os

sintomas mais graves do Coronavírus, como a

falta de ar, foram adquiridos em 2018 pelo

Governo do Estado.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Sesc RN mantém serviços essenciais
de suporte ao comerciário

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Diante da pandemia, o Serviço Social do

Comércio do Rio Grande do Norte, instituição

que integra o Sistema Fecomércio RN, tem

feito ajustes no funcionamento dos seus

serviços, sempre seguindo rigorosamente as

orientações das autoridades de saúde e de

modo a evitar o contato entre as pessoas. Nesta

linha, suspendemos as aulas nas nossas

escolas e o atendimento presencial nas Centrais

de Relacionamento das unidades, entre outras

medidas.

Entendemos, no entanto, que neste momento é

extremamente importante não deixarmos

desassistida a parcela de trabalhadores do

comércio e a sociedade geral, que, por algum

motivo, não tenham a opção de trabalhar em

casa. Trata-se de um serviço essencial, como

alguns outros que precisam ser mantidos.

Para continuar a oferecer alimentação de

qualidade e a preços subsidiados, os

restaurantes do Sesc Rio Branco, em Natal, e

Sesc Mossoró, por exemplo, passaram a adotar

o formato de oferta de quentinhas, com a

possibilidade de entrega no local de trabalho. O

nosso compromisso com o bem-estar e a saúde

é extensivo aos nossos colaboradores, que

recebem cuidado redobrado.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SESC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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