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Corte na arrecadação de Sesc/Senac
pode causar demissão de 10 mil

Clique aqui para abrir a imagem

Documento enviado pela Confederação

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (CNC) a todos os governadores

brasileiros revela que o corte de 50% na

arrecadação compulsória por 90 dias, definido

pelo governo federal para diminuir os efeitos da

pandemia do novo coronavírus, provocará o

fechamento de 265 unidades do Serviço Social

do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial (Senac).

Créditos: Divulgação

O corte foi anunciado semana passada em

pacote do governo para enfrentar crise causada

pela pandemia do coronavírus. Ele consiste na

redução em 50% das contribuições de

empresários para o Sistema S (que inclui o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -

Senai; Serviço Social do Comércio - Sesc;

Serviço Social da Indústria- Sesi; e Serviço

Nacional de Aprendizagem do Comércio-

Senac) por três meses, numa economia total de

R$ 2,2 bilhões para as empresas.

Segundo o CNC, o movimento deve gerar a

demissão de 10.210 trabalhadores em todo o

país. A medida reduzirá mais de 36 milhões de

atendimentos, vagas e inscrições nos serviços

oferecidos.

Os estados mais prejudicados serão Rio de

Janeiro, com 34 unidades fechadas;

Pernambuco (29); Santa Catarina (28); Rio

Grande do Norte (18); Goiás (17); Piauí e

Paraná (16 unidades fechadas, cada);

Amazonas (15); Minas Gerais (14); e Acre (13).

O presidente da CNC, José Roberto Tadros,

afirmou que a redução dos atendimentos do

Sesc e do Senac vai afetar municípios que

necessitam da infraestrutura das duas

instituições, inclusive para atendimento básico à

população. 'Mais de 90% das unidades que
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poderão ser fechadas estão presentes em

regiões que, muitas vezes, carecem da

presença do governo e, principalmente nestas

localidades, os serviços que o Sistema

Comércio oferece chega aos mais pobres, a

parcela que sofrerá o maior impacto com o

fechamento (das unidades)', ressaltou Tadros.

A CNC encaminhou um plano de ações do

Sesc e do Senac ao presidente Jair Bolsonaro,

aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz

Mandetta (Saúde), e aos titulares da Câmara

dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado,

David Alcolumbre, para evitar o fechamento

das unidades e a demissão de milhares de

trabalhadores. O plano envolve recursos da

ordem de R$ 1 bilhão que serão usados,

principalmente, no combate ao coronavírus e

na prestação de serviços à sociedade nos

próximos três meses. Essa verba de R$ 1

bilhão corresponde a 50% da contribuição

compulsória do Sesc e Senac em três meses.

Segundo Tadros, a capilaridade do Sesc e

Senac poderá ser usada para reduzir os

impactos da pandemia de coronavírus em

municípios brasileiros carentes de estrutura .

Medidas propostas

Uma das medidas propostas pela CNC é

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

saúde.

Em caráter emergencial, poderão ser

mobilizadas 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, de abrangência nacional. O Mesa

Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de

alimentos contra a fome o desperdício, que

objetiva contribuir para a promoção da

cidadania e a melhoria da qualidade de vida de

pessoas em situação de pobreza, promovendo

sua inclusão social.

A terceira proposta da CNC envolve a

disponibilização das unidades do Sesc e do

Senac, incluindo 50 unidades móveis, para

ampliação e interiorização das ações de

atenção primária à saúde, entre as quais

vacinação, coleta de sangue, ações gerais de

prevenção.

A quarta medida é ligada ao desenvolvimento e

oferta de programações gratuitas visando a

mobilização da sociedade em geral e a

capacitação de profissionais da área de saúde,

atendendo as demandas e prioridades do

Sistema Único de Saúde (SUS). Serão usadas

para esses fins as plataformas digitais do Sesc

e Senac.

6



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

sexta-feira, 27 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - COMÉRCIO

Já a quinta medida se refere à aquisição e

disponibilização de respiradores e outros

equipamentos necessários para o tratamento

de infectados pelo coronavírus.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - COMÉRCIO, Confederação Nacional do

Comércio, MESA BRASIL, SISTEMA S
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Plataformas digitais tentam reduzir
impacto do isolamento

Clique aqui para abrir a imagem

Povos do mundo inteiro estão sofrendo os

efeitos da pandemia do novo coronavírus e no

Rio Grande do Norte não poderia ser diferente.

Pensando em amenizar os efeitos do isolamento

social, necessário neste momento, o Serviço

Social do Comércio (Sesc RN), entidade do

Sistema Fecomércio RN, criou em suas

plataformas digitais a iniciativa 'Fique em Casa

com o Sesc'.

A ideia consiste em levar para dentro das casas

diversos conteúdos e incentivar as pessoas a

realizarem atividades de lazer, saúde, educação

e cultura, mesmo diante do isolamento, gerando

interação social por meio da internet e

gratuitamente, para os conveniados e público

em geral. A campanha Fique em Casa com o

Sesc já está disponível no Instagram (@sescrn),

na página do Facebook (Sesc RN), no Youtube

(Sesc no RN) e no Twitter.

O Sesc RN atende milhares de pessoas no RN,

seja nas escolas, nas modalidades esportivas,

nas unidades móveis do Sesc Saúde Mulher e

Odontosesc, nas clínicas odontológicas, nas

bibliotecas e demais projetos. Para continuar a

atender este público e toda a sociedade norte-

rio-grandense, os colaboradores estão

estimulando a leitura, contação de histórias,

atividades físicas, inclusive com aulas de dança

transmitidas ao vivo pelo Instagram no formato

live, e brincadeiras para entreter as crianças.

Outra medida, foi a criação de um canal direto

com o público, em que um profissional de saúde

está disponível para tirar dúvidas e esclarecer a

cerca do Covid-19, de segunda a sexta-feira,

entre às 9h e 15h. Por meio do whatsapp, no

número (84) 99124 1734. O mesmo modelo foi

colocado em prática pelo Trabalho Social com

Idosos do Sesc (TSI), disponibilizando contato

para envio de exercícios de memorização e

aulas de canto, para os membros do coral.

Já o serviço do restaurante da unidade Rio

Branco, que chegava a atender uma média de
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mil pessoas dias, o atendimento continua de

maneira especial, em que as refeições são

servidas por meio de quentinhas, as quais são

retiradas diariamente ou enviadas às

empresas, com preços subsidiados para

atender a população. Vale lembrar que boa

parte dos clientes são comerciários e pessoas

ligadas aos serviços essenciais que não estão

suspensos.

Na parte da assistência, o projeto Mesa Brasil

do Sesc mantém o seu funcionamento com a

rede de solidariedade realizando a coleta de

alimentos e materiais de higiene, que estão

sendo doados às instituições e comunidades

carentes cadastradas, como forma de combater

a fome e o desperdício de alimentos. O diretor

regional do Sesc RN, Fernando Virgilio,

solicitou um reforço na campanha e nas

doações, justificando que as entidades

carentes continuam em funcionamento e

muitas delas atendem à grupos de risco na

sociedade.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MESA BRASIL,

ODONTOSESC, SESC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Comissão da Assembleia Legislativa
age e monitora combate ao

Coronavírus no RN

Clique aqui para abrir a imagem

Blog do Magno César

Comissão da Assembleia Legislativa age e

monitora combate ao Coronavírus no RN

30 de março de 2020

Telegram

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus

da Assembleia Legislativa do Rio Grande do

Norte, criada em sessão extraordinária, na

última sexta-feira (20), vem trabalhando

constantemente na fiscalização e

implementação de medidas de combate à

doença COVID-19, que vem se alastrando

rapidamente pelo mundo, desde dezembro do

ano passado.

Composta pelos deputados Francisco do PT,

Sandro Pimentel (PSOL), Dr. Bernardo (Avante),

Kelps Lima (SDD), Getúlio Rêgo (DEM) e

Tomba Farias (PSDB), a comissão tem por

funções o acompanhamento e a fiscalização das

ações do Governo do RN referentes ao decreto

de calamidade pública, bem como o

encaminhamento de Projetos de Lei ao

Legislativo Estadual.

Nesse sentido, Francisco do PT relembrou a

importância do abastecimento de água potável

em todo o Estado, como grande aliado no

enfrentamento da pandemia, e citou projetos

importantes que deveriam ser retomados no RN,

como as obras do Projeto de Integração do Rio

São Francisco e a retomada do programa

'Águas do RN', que pretende construir novas

adutoras e integrar as existentes, para o

equacionamento do abastecimento humano.
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Francisco do PT também propôs que os 500

mil reais em emendas doados por ele, no final

do ano passado, para a Saúde do RN, sejam

remanejados para o combate ao Coronavírus.

O deputado encaminhou, ainda, ofícios: ao

Banco Central, solicitando a suspensão

automática, por 90 dias, de todos os

empréstimos e financiamentos bancários, de

todas as instituições, com remanejamento das

parcelas para o fim do contrato; ao Ministério

da Economia, requerendo a liberação imediata

dos saldos de FGTS no limite de R$ 6.101,06;

e ao Governo do Estado, para negociar a

suspensão da cobrança dos empréstimos

consignados do Banco do Brasil pelo prazo de

90 dias, com o remanejamento das parcelas

para o final do contrato.

Já o deputado Sandro Pimentel (PSOL) vai

protocolar um projeto de lei que proíbe as

concessionárias de serviço público de

aumentar e suspender os fornecimentos de

água, energia, gás e transporte coletivo,

durante o estado de calamidade pública

reconhecido pela Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Norte.

Segundo o parlamentar, 'o intuito do projeto é

minimizar os impactos da crise do Coronavírus

no orçamento familiar e garantir que as

pessoas possam ter cuidados básicos de

higiene, como a utilização da água encanada,

por exemplo'.

De acordo com o texto do projeto, ainda que

haja atraso no pagamento das faturas, as

empresas não poderão interromper os serviços.

E, após o final da crise, o pagamento das

dívidas será negociado, ficando vedada a

cobrança de juros e multa por atraso.

Outra iniciativa de Sandro Pimentel foi a

disponibilização dos seus canais de

comunicação para que os trabalhadores de

serviços não essenciais denunciem seus

empregadores em caso de obrigatoriedade

indevida de comparecer ao trabalho, ou seja,

desrespeito à quarentena.

'Os funcionários que precisam trabalhar em

serviços essenciais, mas não estão recebendo

equipamentos de proteção individual, por

exemplo, também podem fazer sua denúncia

através das redes sociais do nosso mandato',

explicou Sandro.

Também membro da Comissão de

Enfrentamento ao Coronavírus, o deputado Dr.

Bernardo (Avante) propôs a contratação do

Hospital São Luiz, em Mossoró, para tratar dos

casos relacionados ao Coronavírus, no Oeste

Potiguar.

Após articulações junto aos Executivos

estadual e municipal, Dr. Bernardo informou, na
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última quarta-feira (25), numa rede social, que

'o Governo do Estado manifestou interesse e

avançou com a diretoria do Hospital São Luiz'.

'Aguardamos a concretização desta iniciativa.

Parceria pela saúde de milhares de potiguares

residentes no interior, em meio à pandemia',

concluiu.

O deputado Kelps Lima (SDD), também

preocupado com a questão da COVID-19 no

Estado, enviou ao Executivo três sugestões de

medidas para auxiliar no enfrentamento da

doença e para evitar o colapso da economia

do RN.

Primeiramente, o deputado pediu que fosse

feita uma avaliação acerca 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, eu peço 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. É preciso que haja uma

força-tarefa fiscalizatória, a fim de que essas

pessoas sejam multadas. Não se pode admitir

que a ganância se sobreponha à Saúde

Pública', detalhou 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 - uma crise na economia do RN.

'Muita gente vai ficar desempregada ou sem

renda, como é o caso dos informais. Os

ambulantes que trabalham em Ponta Negra,

por exemplo, perderam sua clientela da praia e

de eventos, como jogos de futebol, shows,

boates, missas. Então é necessário chamar as

entidades econômicas para discutir quais

medidas podem atenuar esses impactos. E, em

sendo necessária aprovação do Parlamento, a

gente se apresentaria a qualquer hora do dia

ou da noite, imediatamente, para votar',

comprometeu-se o deputado.

Os parlamentares Getúlio Rêgo (DEM) e

Tomba Farias (PSDB) também continuam

engajados no combate à pandemia, com a

apresentação de projetos de lei e

requerimentos, assim como através de

mensagens informativas em seus canais de

comunicação com a população.

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus

da Assembleia Legislativa do RN continua em

atividade por tempo indeterminado.
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Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Fecomércio terá estrutura para
negociações trabalhistas de

enfrentamento à crise

Clique aqui para abrir a imagem

A partir da próxima segunda-feira (30) estará em

funcionamento na sede da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio), no bairro do Alecrim, em Natal,

uma estrutura da Comissão Intersindical de

Enfrentamento da Crise Econômica Covid-19. A

Comissão é composta por representantes das

federações patronais do Comércio, das

Indústrias, dos Transportes; das federações dos

trabalhadores nestes três segmentos; e por um

representante da Superintendência Regional de

Trabalho e Emprego do RN (antiga Delegacia

do Trabalho).

O foco do trabalho é oferecer um canal

permanente de diálogo entre empresas e

trabalhadores, representados pelos respectivos

sindicatos de classe, na busca de alternativas

que venham a minimizar os efeitos negativos

sobre as empresas e os postos de trabalho.

Para isso, entre outras coisas, serão instituídas

mesas de negociação coletiva de trabalho, sob

a mediação do representante da SRTE, Cláudio

Gabriel de Macedo Júnior, onde serão tratadas

as demandas apresentadas pelos sindicatos de

classe, tanto laboral quanto patronal.

'Esta estrutura deverá ser um importante

instrumento para que, com base nas regras em

vigor, atuais ou futuras, dentro do contexto de

enfrentamento da crise e de redução dos seus

impactos negativos na economia como um todo,

possamos fechar entendimentos que sejam

viáveis para ambas as partes. Afinal, garantir a

permanência dos empregos é interesse de

todos nós', afirma o presidente da Fecomércio

RN, Marcelo Queiroz.

A estrutura para negociações coletivas na sede

da Fecomércio RN (Avenida Alexandrino de

Alencar, 562 - Alecrim) funcionará de segunda a

sexta-feira, das 9h às 15h. Vale ressaltar que os

atendimentos serão preferencialmente virtuais e

os presenciais só acontecerão mediante

agendamento prévio e atendendo a todos os

protocolos determinados pelas autoridades de

saúde. Maiores detalhes e agendamentos pelo

e-mail [email protected] ou pelos telefones 3026-
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9405 e 99852 0385 (WhatsApp, inclusive).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Senac-RN oferta 20 cursos gratuitos a
distância e com certificação válida em

todo o país

Clique aqui para abrir a imagem
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Email

Print

Tumblr

Telegram

Por meio da sua plataforma EAD, o Senac do

Rio Grande do Norte 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.
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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 Gestão das Potencialidades

Humanas e Avaliação de Desempenho

Logística Internacional e Operações Globais

Primeiros Passos para empreender

Planejamento Estratégico Orientado ao Setor

Público Supply Chain Management Saúde

Envelhecimento Cerebral e Saúde Mental na

Velhice Cursos Livres Administração do Tempo

Aproveitamento Integral de Alimentos

Congelamento de Alimentos Desenvolvimento

de Equipe Estilo e Imagem Pessoal Finanças

Pessoais - planejamento e controle

Fundamentos para o Relacionamento

Interpessoal Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais Líder Coach Planejamento e

Organização de Eventos Sociais

Acesse a programação completa de cursos do

Senac EAD: www.ead.senac.br.

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.

Assine nossa Newsletter e receba as principais

notícias do Portal N10 em seu Whatsapp

totalmente grátis. Clique no ícone do WhatsApp

para ser incluído (não se esqueça de salvar

nosso número na sua lista de contato!).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Corte na arrecadação de Sesc/Senac
pode causar demissão de 10 mil

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Rodrigo Freire

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Documento enviado pela Confederação

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (CNC) a todos os governadores

brasileiros revela que o corte de 50% na

arrecadação compulsória por 90 dias, definido

pelo governo federal para diminuir os efeitos da

pandemia do novo coronavírus, provocará o

fechamento de 265 unidades do Serviço Social

do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial (Senac).

O corte foi anunciado semana passada em

pacote do governo para enfrentar crise causada

pela pandemia do coronavírus. Ele consiste na

redução em 50% das contribuições de

empresários para o Sistema S (que inclui o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -

Senai; Serviço Social do Comércio - Sesc;

Serviço Social da Indústria- Sesi; e Serviço

Nacional de Aprendizagem do Comércio-

Senac) por três meses, numa economia total de

R$ 2,2 bilhões para as empresas.

Segundo o CNC, o movimento deve gerar a

demissão de 10.210 trabalhadores em todo o

país. A medida reduzirá mais de 36 milhões de

atendimentos, vagas e inscrições nos serviços

oferecidos.

Os estados mais prejudicados serão Rio de

Janeiro, com 34 unidades fechadas;

Pernambuco (29); Santa Catarina (28); Rio

Grande do Norte (18); Goiás (17); Piauí e

Paraná (16 unidades fechadas, cada);

Amazonas (15); Minas Gerais (14); e Acre (13).

O presidente da CNC, José Roberto Tadros,

afirmou que a redução dos atendimentos do

Sesc e do Senac vai afetar municípios que

necessitam da infraestrutura das duas
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instituições, inclusive para atendimento básico

à população. 'Mais de 90% das unidades que

poderão ser fechadas estão presentes em

regiões que, muitas vezes, carecem da

presença do governo e, principalmente nestas

localidades, os serviços que o Sistema

Comércio oferece chega aos mais pobres, a

parcela que sofrerá o maior impacto com o

fechamento (das unidades)', ressaltou Tadros.

A CNC encaminhou um plano de ações do

Sesc e do Senac ao presidente Jair Bolsonaro,

aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz

Mandetta (Saúde), e aos titulares da Câmara

dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado,

David Alcolumbre, para evitar o fechamento

das unidades e a demissão de milhares de

trabalhadores. O plano envolve recursos da

ordem de R$ 1 bilhão que serão usados,

principalmente, no combate ao coronavírus e

na prestação de serviços à sociedade nos

próximos três meses. Essa verba de R$ 1

bilhão corresponde a 50% da contribuição

compulsória do Sesc e Senac em três meses.

Segundo Tadros, a capilaridade do Sesc e

Senac poderá ser usada para reduzir os

impactos da pandemia de coronavírus em

municípios brasileiros carentes de estrutura .

Medidas propostas

Uma das medidas propostas pela CNC é

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

saúde.

Em caráter emergencial, poderão ser

mobilizadas 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, de abrangência nacional. O Mesa

Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de

alimentos contra a fome o desperdício, que

objetiva contribuir para a promoção da

cidadania e a melhoria da qualidade de vida de

pessoas em situação de pobreza, promovendo

sua inclusão social.

A terceira proposta da CNC envolve a

disponibilização das unidades do Sesc e do

Senac, incluindo 50 unidades móveis, para

ampliação e interiorização das ações de

atenção primária à saúde, entre as quais

vacinação, coleta de sangue, ações gerais de

prevenção.

A quarta medida é ligada ao desenvolvimento e

oferta de programações gratuitas visando a

mobilização da sociedade em geral e a

capacitação de profissionais da área de saúde,

atendendo as demandas e prioridades do

Sistema Único de Saúde (SUS). Serão usadas

para esses fins as plataformas digitais do Sesc

e Senac.
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Já a quinta medida se refere à aquisição e

disponibilização de respiradores e outros

equipamentos necessários para o tratamento

de infectados pelo coronavírus.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - COMÉRCIO, Confederação Nacional do

Comércio, MESA BRASIL, SISTEMA S
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Fecomércio RN terá
estrutura para
negociações

trabalhistas no
contexto de

enfrentamento da
crise do Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

A partir da próxima segunda-feira, 30, estará em

funcionamento na sede da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio), no bairro do Alecrim, em Natal,

uma estrutura da Comissão Intersindical de

Enfrentamento da Crise Econômica Covid-19. A

Comissão é composta por representantes das

federações patronais do Comércio, das

Indústrias, dos Transportes; das federações dos

trabalhadores nestes três segmentos; e por um

representante da Superintendência Regional de

Trabalho e Emprego do RN (antiga Delegacia

do Trabalho).

O foco do trabalho é oferecer um canal

permanente de diálogo entre empresas e

trabalhadores, representados pelos respectivos

sindicatos de classe, na busca de alternativas

que venham a minimizar os efeitos negativos

sobre as empresas e os postos de trabalho.

Para isso, entre outras coisas, serão instituídas

mesas de negociação coletiva de trabalho, sob

a mediação do representante da SRTE RN,

Cláudio Gabriel de Macedo Júnior, onde serão

tratadas as demandas apresentadas pelos

sindicatos de classe, tanto laboral quanto

patronal.

'Esta estrutura deverá ser um importante

instrumento para que, com base nas regras em

vigor, atuais ou futuras, dentro do contexto de

enfrentamento da crise e de redução dos seus

impactos negativos na economia como um todo,

possamos fechar entendimentos que sejam

viáveis para ambas as partes. Afinal, garantir a

permanência dos empregos é interesse de

todos nós', afirma o presidente da Fecomércio

RN, Marcelo Queiroz.
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A estrutura para negociações coletivas na sede

da Fecomércio RN (Avenida Alexandrino de

Alencar, 562 - Alecrim) funcionará de segunda

a sexta-feira, das 9h às 15h. Vale ressaltar que

os atendimentos serão preferencialmente

virtuais e os presenciais só acontecerão

mediante agendamento prévio e atendendo a

todos os protocolos determinados pelas

autoridades de saúde. Maiores detalhes e

agendamentos pelo e-mail

secretaria@fecomerciorn.com.br ou pelos

telefones 3026-9405 e 99852 0385 (WhatsApp,

inclusive).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Corte de verba pode fechar 256
unidades do Sesc e Senac

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: wllana

Confederação Nacional do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo (CNC) alertou que o corte

de 50% na arrecadação compulsória de três

meses destinada ao Serviço Social do

Comércio (Sesc) e ao Serviço Nacional de

Aprendizagem do Comércio (Senac) pode

resultar no fechamento de 265 unidades em

todo o país.

Ainda de acordo com a entidade, a extinção das

agências pode resultar na demissão de 10 mil

pessoas.

O post Corte de verba pode fechar 256

unidades do Sesc e Senac apareceu primeiro

em Blog do Robson Pires.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - COMÉRCIO, Confederação Nacional do

Comércio

23

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/30/38544343/38544343_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Blog Pauta Aberta/Rio Grande do Norte - Notícias

sexta-feira, 27 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Mossoró: MPT recomenda medidas de
proteção a pessoal do comércio e

serviços de teleatendimento

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Ilustração

A Procuradoria do Trabalho no Município (PTM)

de Mossoró emitiu recomendação a todos os

supermercados localizados em sua área de

abrangência, que inclui municípios como Areia

Branca, Apodi e Pau dos Ferros, com medidas a

serem implementadas pelos estabelecimentos

para a proteção da saúde dos seus

trabalhadores, com o objetivo de conter a

disseminação da COVID-19.

Também foi expedida recomendação no mesmo

sentido a uma empresa de teleatendimento.

As recomendações foram enviadas na quarta-

feira (25), cita informação da assessoria de

imprensa da instituição.

Destinada à proteção dos trabalhadores de

supermercados, mercados e estabelecimentos

congêneres, a Recomendação nº 991/2020

sugere que as empresas reorganizem suas

escalas de trabalho, reduzindo o número de

trabalhadores por turno, e que garantam a

flexibilização dos horários de início e fim de

jornada, para evitar a coincidência com horários

de maior utilização de transporte público.

O MPT também recomenda que a limpeza dos

estabelecimentos seja intensificada, com a

higienização das superfícies de toque, como

maçanetas e portas, a cada três horas.

Também devem ser instalados anteparos físicos

que reduzam o contato dos trabalhadores que

operem os caixas ou que realizem atendimento

em balcão com o público em geral.
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A recomendação foi direcionada Às

presidências da Associação dos

Supermercados do RN (Assurn) e da

Federação do Comércio, Bens e Serviços do

Estado do RN (Fecomércio/RN), que devem

dar ciência das medidas a serem tomadas a

todos os seus associados.

Já a Recomendação nº 990/2020 é direcionada

aos dirigentes da empresa AEC Centro de

Contatos S/A, que presta serviços de

teleatendimento.

De acordo com a recomendação, a empresa

deve organizar os processos de trabalho para a

realização de teletrabalho (home office) pelos

empregados que se enquadrem nos grupos de

risco e, sucessivamente, aos demais

empregados.

Também deve flexibilizar os horários de

trabalho para evitar proximidade entre os

trabalhadores.

O MPT também recomenda que a empresa não

permita, em qualquer hipótese, a utilização

compartilhada de objetos e equipamentos de

trabalho de uso pessoal, como fones de ouvido

e microfones.

E deve viabilizar o uso de máscaras e álcool

gel 70% para a higienização frequente da área

de trabalho de cada empregado.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Encontro: Federações empresariais e
Idema/RN tratam sobre medidas no

período de crise

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Reprodução

Os presidentes das federações empresariais do

estado - Amaro Sales de Araújo, da Federação

das Indústrias do Estado do RN (FIERN),

Marcelo Queiroz, da Federação do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio/RN) e José Vieira, da Federação

da Agricultura, Pecuária e Pesca (FAERN) - se

reuniram, por videoconferência, nesta sexta-

feira (27), com o diretor-geral do Instituto de

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

do RN (Idema/RN), Leon Aguiar (foto), para

tratar de medidas relacionadas com o

funcionamento do órgão e os licenciamentos

ambientais neste período de crise e dificuldades

provocadas pela pandemia do coronavírus.

A notícia tem publicação por meio do portal

virtual da FIERN.

Os dirigentes das entidades reafirmaram a

preocupação de que sejam asseguradas

iniciativas que contribuam com o enfrentamento

das situações excepcionais que serão criadas

diante da epidemia e também se colocaram à

disposição ao diálogo mais necessário nesta

circunstância e para colaborar na atual

conjuntura.

O diretor-geral do Idema, Leon Aguiar,

assegurou que algumas medidas estão sendo

tomadas.

Ele citou que as licenças vencidas neste período

foram prorrogadas por 30 dias através de

medida da governadora Fátima Bezerra.

Além disso, o valor dos licenciamentos pode ser

parcelado em até seis vezes consoante
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solicitação do interessado durante este período

mais crítico.

O projeto de licenciamento eletrônico, cuja

previsão era para o segundo semestre,

acelerou de forma a concluir nos próximos dias,

e incluirá parcialmente outras licenças

ambientais hoje não recepcionadas pelo

sistema.

Algumas decisões foram tomadas na reunião

desta sexta-feira;

erá intensificada a divulgação do processo de

licenciamento eletrônico, já disponível, para

micro e pequenas empresas; deverão ser

reforçados os meios de comunicação para que

os setores possam demandar situações

peculiares a suas atividades; e, estará

disponível um número de telefone e e-mail para

que as empresas possam tirar dúvidas.

Também foi discutida uma formalização que

reforce a prorrogação automática da validade

dos licenciamentos que estão para serem

vencidos e têm pedido de renovação realizados

com 120 dias de antecedência.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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