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Sicoob doa mais de 7 mil máscaras
para hospitais públicos do Estado

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Redação

O Sistema de Cooperativas do Rio Grande do

Norte (Sicoob RN)comprou materiais para a

confecção de 7.200 máscaras, que serão

entregues ao Governo do Estado, através da

rede "Covid Solidariedade".

De acordo com o Sicoob, diante do

comprometimento da economia neste

momento, todos os insumos foram comprados

no comércio local.

"Nesses momentos de crise, a cooperação

precisa se fazer mais presente ainda.

Precisamos cuidar dos nossos e dos outros, por

isso a importância dessa campanha de

conscientização", comenta Manoel Santa Rosa,

diretor presidente do Sicoob RN.

A cooperativa também espalhará vinte outdoors

pela capital potiguar com a campanha "Vamos

para casa? Não podemos dar as mãos, mas unir

atitudes e fazer diferença".

Ainda dentro da campanha contra a

disseminação do novo coronovírus, o Sicoob RN

contratou carros de som, que já circulam pela

Zona Norte de Natal, mobilizando a população

sobre a importância do isolamento em casa e

dos procedimentos que devem ser tomados de

acordo com a Organização Mundial de Saúde

(OMS).

Obedecendo o decreto do Governo do Estado,

as agências Sicoob Rio Grande do Norte estão

fechadas para o atendimento ao público.

Atendimento virtual, saque e depósito nos

Caixas Eletrônicos.

Para os cooperados e cooperadas, o Sicoob

está com a possibilidade de prorrogação de

vencimentos, liberação de novos créditos com

prazo de carência (com exceção do consignado)

e liberação da função "crediário" no Sicoobcard,

onde os associados e associadas que possuem

limite, podem comprar e na própria loja terá a

opção de parcelar em até 36 meses com os

juros mais baixos do país.
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Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Senac/RN oferece 20 cursos gratuitos
a distância com certificação

Clique aqui para abrir a imagem

O isolamento social em decorrência da

disseminação do novo coronavírus pode se

transformar num momento de qualificação

profissional a distância. Por meio da sua

plataforma EAD

(http://arquivos.tribunadonorte.com.br/fotos/2349

76.jpg" title="Divulgação" alt="Senac RN

disponibiliza, gratuitamente, a partir desta

semana, 20 cursos, entre extensão universitária

e livres - com certificado, válido em todo o

território nacional " align="none">

Os cursos disponíveis estão concentrados em

três áreas, sendo elas: Educação, Gestão e

Saúde para a modalidade extensão

universitária. Já os cursos livres são bastante

variados, passando por Administração do

Tempo, Desenvolvimento de Equipe, Estilo e

Imagem Pessoal, Aproveitamento Integral, entre

outros. Os vídeos são direcionados a vários

perfis de público, como Processos de Logística

Reversa, Mediação e Licenciamento Ambiental.

Confira a lista completa, disponibilizada

gratuitamente pelo Senac EAD:

Educação

Docência e mediação pedagógica online

Elaboração de materiais didáticos com recursos

tecnológicos

Produção de Conteúdos para EAD

Gestão

Estratégias de Negociação Internacional
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Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Transporte em discussão

Clique aqui para abrir a imagem

Os representantes dos rodoviários e dos

empresários de transportes urbanos vão se

reunir hoje para discutir a situação do setor,

neste período no qual cumprem as

determinações para que os ônibus circulem em

caráter emergencial.

Calamidade e quarentena

O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo

Emídio, decretou calamidade pública no

município diante da pandemia de Covid-19. O

decreto foi publicado no Jornal Oficial do

Município (JOM) e estabelece regime de

quarentena na cidade. No período, estão

autorizadas a funcionar, exclusivamente,

atividades privadas indispensáveis ao

atendimento das necessidades inadiáveis à

população, como saúde, assistência social,

transporte público e serviços de alimentação.

Combate ao covid-19

O deputado Kelps Lima (SDD) enviou ao

governo do Estado três sugestões de medidas

para auxiliar no enfrentamento da covid-19 e

evitar o colapso da economia do RN.

Primeiramente, pediu que fosse feita uma

avaliação de aproximadamente 67 produtos

ligados à prevenção do coronavírus, como luvas

e álcool em gel, para que se estudasse a

possibilidade de redução ou isenção de

impostos sobre tais insumos. 'Em segundo

lugar, pedi que o governo, as prefeituras e a

Assembleia Legislativa ativem seus Procons,

para que eles fiscalizem e evitem que

oportunistas aumentem em demasia os preços

dos produtos que ajudam na prevenção do

vírus', disse Kelps. A terceira sugestão do

parlamentar foi que a governadora formasse um

conselho, juntamente com o empresariado do

Estado, para discutir medidas que evitem - ou

minimizem - a crise na economia do RN.
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Audiência suspensa

O deputado Nélter Queiroz confirmou que a

audiência pública para discutir o 'Projeto

Seridó', no próximo dia 30 de março, na

Assembleia Legislativa, está cancelada até que

'a normalidade se restabeleça'. As sessões,

homenagens e debate na Assembleia foram

suspensas em virtude da situação provocada

pela pandemia do coronavírus. O "Projeto

Seridó" busca garantir a segurança hídrica da

região, após a chegada das águas da

transposição do Rio São Francisco ao Estado,

através da construção de adutoras vindas das

barragens de Oiticica e Armando Ribeiro

Gonçalves.

Remanejamento bilionário

O parecer do senador Eduardo Gomes (MDB-

TO), líder do governo no Congresso Nacional,

recomendou a aprovação da Medida Provisória

924/20. O texto destinou um crédito

extraordinário de quase R$ 5,1 bilhões para o

combate à pandemia de coronavírus no Brasil.

Nesse montante, constou sugestão do senador

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que, no

caso de impedimento do pleito municipal

previsto para outubro, o governo tente

aproveitar os recursos do fundo eleitoral (mais

de R$ 2 bilhões) em ações contra a pandemia.

'Não pode parar'

O governo federal lançou uma campanha

publicitária esta semana chamada "O Brasil

não pode parar" para defender a flexibilização

do isolamento social, que faz parte das ações

de combate ao novo coronavírus, e retomada

econômica. Também há previsão de vídeos

institucionais. O valor da campanha não foi

divulgado. No Instagram, uma publicação feita

no perfil do governo federal diz que "no mundo

todo, são raros os casos de vítimas fatais do

coronavírus entre jovens e adultos". "A quase

totalidade dos óbitos se deu com idosos.

Portanto, é preciso proteger estas pessoas e

todos os integrantes dos grupos de risco, com

todo cuidado, carinho e respeito. Para estes, o

isolamento. Para todos os demais,

distanciamento, atenção redobrada e muita

responsabilidade. Vamos, com cuidado e

consciência, voltar à normalidade", diz o texto.

Atestados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta

quinta-feira, 26, em seu segunda sessão virtual

da história, um projeto que dispensa o

trabalhador infectado por coronavírus de

apresentar atestado médico para justificar a

falta e garantir o recebimento de salário. O

objetivo é evitar uma corrida aos hospitais para

quem tem sintomas leves apenas em busca do

atestado e conter a propagação o vírus. A

matéria precisa ser aprovada pelo Senado para

virar lei.
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Compulsório - Deputados de dez partidos do

chamado Centrão querem aprovar nos

próximos dias a obrigação de empresas com

patrimônio superior a R$ 1 bilhão emprestarem

até 10% de seus lucros para o combate da

covid-19. O deputado Arthur Lira (PP)

apresentou ontem, como líder do bloco que

reúne os partidos PP, PL, PSD, MDB, DEM,

Solidariedade, PTB, PROS, Avante e Patriota,

um pedido para que a proposta seja analisada

com urgência pela Câmara. O bloco é

composto por 225 deputados, 44% da Casa. O

autor da medida, o deputado Wellington

Roberto (PB), líder do PL, justifica na sua

proposta que a medida não representaria ação

constritiva ou confiscatória do patrimônio.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Senac RN disponibiliza 20 cursos
gratuitos a distância, com certificação

válida em todo o país

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Canindé Soares

Instituição estimula novos conhecimentos e

disponibiliza sua plataforma para atualização

profissional em casa

Por meio da sua plataforma EAD

(https://www.ead.senac.br/) o Senac RN

disponibiliza, gratuitamente, a partir desta

semana, 20 cursos, entre extensão universitária

e livres - com certificado, válido em todo o

território nacional -, além de proporcionar aos

internautas vídeos com temáticas variadas. A

iniciativa da instituição reforça que a educação é

um dos principais meios para o desenvolvimento

da comunidade e que deve ser contínua,

mesmo que em casa, considerando o cenário do

país de isolamento social por conta do

coronavírus e seguindo as orientações dos

órgãos de saúde.

Os cursos disponíveis estão concentrados em

três áreas, sendo elas: Educação, Gestão e

Saúde para a modalidade extensão

universitária. Já os cursos livres são bastante

variados, passando por Administração do

Tempo, Desenvolvimento de Equipe, Estilo e

Imagem Pessoal, Aproveitamento Integral, entre

outros. Os vídeos são direcionados a vários

perfis de público, como Processos de Logística

Reversa, Mediação e Licenciamento Ambiental.

Serviço

Confira a lista completa, disponibilizada

gratuitamente pelo Senac EAD

(https://www.ead.senac.br/):

Educação

Docência e mediação pedagógica online
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Sociais

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação

profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a

distância no Brasil. A primeira experiência

nesta modalidade se deu em 1947 com a

Universidade do Ar, em parceria com o Sesc,

que ministrava cursos por meio do rádio.

Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos

livres, técnicos, de graduação, pós-graduação

e extensão a distância, atendendo todo o Brasil

e apoiados por mais de 340 polos presenciais

para pós-graduação e mais de 300 para

graduação.

Acesse a programação completa de cursos do

Senac EAD em www.ead.senac.br. Há também

uma programação diversificada de cursos

presenciais que pode ser conferida em

www.senac.br.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Senac RN disponibiliza 20 cursos
gratuitos a distância, com certificação

válida em todo o país

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Foto: Divulgação

Por meio da sua plataforma EAD

(https://www.ead.senac.br/) o Senac RN

disponibiliza, gratuitamente, a partir desta

semana, 20 cursos, entre extensão universitária

e livres - com certificado, válido em todo o

território nacional -, além de proporcionar aos

internautas vídeos com temáticas variadas. A

iniciativa da instituição reforça que a educação é

um dos principais meios para o desenvolvimento

da comunidade e que deve ser contínua,

mesmo que em casa, considerando o cenário do

país de isolamento social por conta do

coronavírus e seguindo as orientações dos

órgãos de saúde.

Os cursos disponíveis estão concentrados em

três áreas, sendo elas: Educação, Gestão e

Saúde para a modalidade extensão

universitária. Já os cursos livres são bastante

variados, passando por Administração do

Tempo, Desenvolvimento de Equipe, Estilo e

Imagem Pessoal, Aproveitamento Integral, entre

outros. Os vídeos são direcionados a vários

perfis de público, como Processos de Logística

Reversa, Mediação e Licenciamento Ambiental.

Serviço

Confira a lista completa, disponibilizada

gratuitamente pelo Senac EAD

(https://www.ead.senac.br/):

Educação
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Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação

profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a

distância no Brasil. A primeira experiência

nesta modalidade se deu em 1947 com a

Universidade do Ar, em parceria com o Sesc,

que ministrava cursos por meio do rádio.

Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos

livres, técnicos, de graduação, pós-graduação

e extensão a distância, atendendo todo o Brasil

e apoiados por mais de 340 polos presenciais

para pós-graduação e mais de 300 para

graduação.

Acesse a programação completa de cursos do

Senac EAD em www.ead.senac.br. Há também

uma programação diversificada de cursos

presenciais que pode ser conferida em

www.senac.br.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SENAC RN
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Fecomércio RN oferece orientações
jurídicas a empreendedores através

de canal de atendimento virtual

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

A Fecomércio RN decidiu criar medidas de

apoio aos empreendedores do estado para

orientar e tirar dúvidas sobre a flexibilidade das

relações de trabalho e outras mudanças

provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

Para isso, foi criada a Central de Atendimento

Virtual, canal de contato entre os

empreendedores e os advogados do Sistema

Fecomércio RN.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Senac RN disponibiliza 20 cursos
gratuitos a distância, com certificação

válida em todo o país

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Por meio da sua plataforma EAD

(https://www.ead.senac.br/) o Senac RN

disponibiliza, gratuitamente, a partir desta

semana, 20 cursos, entre extensão universitária

e livres - com certificado, válido em todo o

território nacional -, além de proporcionar aos

internautas vídeos com temáticas variadas. A

iniciativa da instituição reforça que a educação é

um dos principais meios para o desenvolvimento

da comunidade e que deve ser contínua,

mesmo que em casa, considerando o cenário do

país de isolamento social por conta do

coronavírus e seguindo as orientações dos

órgãos de saúde.

Os cursos disponíveis estão concentrados em

três áreas, sendo elas: Educação, Gestão e

Saúde para a modalidade extensão

universitária. Já os cursos livres são bastante

variados, passando por Administração do

Tempo, Desenvolvimento de Equipe, Estilo e

Imagem Pessoal, Aproveitamento Integral, entre

outros. Os vídeos são direcionados a vários

perfis de público, como Processos de Logística

Reversa, Mediação e Licenciamento Ambiental.

Serviço

Confira a lista completa, disponibilizada

gratuitamente pelo Senac EAD

(https://www.ead.senac.br/):

Educação

Docência e mediação pedagógica online

Elaboração de materiais didáticos com recursos

tecnológicos
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Planejamento e Organização de Eventos

Sociais

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação

profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a

distância no Brasil. A primeira experiência

nesta modalidade se deu em 1947 com a

Universidade do Ar, em parceria com o Sesc,

que ministrava cursos por meio do rádio.

Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos

livres, técnicos, de graduação, pós-graduação

e extensão a distância, atendendo todo o Brasil

e apoiados por mais de 340 polos presenciais

para pós-graduação e mais de 300 para

graduação.

Acesse a programação completa de cursos do

Senac EAD em www.ead.senac.br. Há também

uma programação diversificada de cursos

presenciais que pode ser conferida em

www.senac.br.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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