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EM ALTA

Clique aqui para abrir a imagem

A inflação pelo IGP-M acumula taxa de 6,81%

em 12 meses, índice a ser aplicado aos

contratos a partir de amanha. O in-dicador

avança 1,24% em marco, depois de queda de

0,04% em fevereiro, com pressão do atacado,

diz a Fundação Getúlio Vargas, já com o surto

de coronavírus no pais. O atacado, que

responde por 60% do índice geral, teve no mês

avanço de 1,76%, contra deflação de 0,19% em

fevereiro.

1 - No agronegócios potiguar, o IBGE mostra

que a área agrícola cresceu 79 quilômetros

quadrados em dois anos. Em 2016, o estado

tinha 2.669 quilômetros quadrados de área

agrícola, cerca de 5% do território. Em 2018,

eram 2.748 quilômetros quadrados ocupados

pela atividade econômica, ou 5,2% de todo o

estado. Nesse período, o crescimento foi de

2,96% da área agrícola.

2 - A Fecomércio RN monta em sua sede, no

Alecrim, uma estrutura para negociações

trabalhistas no contexto de enfrentamento da

crise do Covid-19. A Comissão Intersindical de

Enfrentamento da Crise Econômica Covid-19

tem representantes das federações patronais e

dos trabalhadores e da antiga DRT. O foco é

oferecer um canal permanente de diálogo entre

empresas e trabalhadores.

3 - A Anac a prova a revisão extraordinária de

Viracopos (Campinas/SP) em R$ 7,144 milhões.

Abre-se uma solução para o Aeroporto Aluízio

Alves, na Grande Natal. "0 objetivo recompor

seu equilíbrio econômico-financeiro", de acordo

com decisão publicada no Diário Oficial da

União (DOU).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Percentual de famílias com dívidas
chega a 66,2% e atinge maior nível

recorde, diz CNC

Clique aqui para abrir a imagem

O percentual de famílias com dívidas no país

subiu para 66,2% em março, ante 65,1% em

fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta

segunda-feira (30) pela Confederação

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (CNC). Trata-se do maior percentual da

série histórica do levantamento, iniciado em

janeiro de 2010.

O indicador considera dívidas os compromissos

assumidos com cheque pré-datado, cartão de

crédito, cheque especial, carnê de loja,

empréstimo pessoal, prestação de carro e

seguro.

Famílias com dívidas - Foto: Economia G1

O levantamento mostra que a inadimplência

também aumentou em março. O percentual de

famílias com contas ou dívidas em atraso

passou de 24,1%, em fevereiro, para 25,3% em

março.

Já o total de famílias que declararam não ter

condições de pagar suas contas ou dívidas em

atraso e que, portanto, permaneceriam

inadimplentes subiu pelo 2º mês seguido,

passando para 10,2%, contra 9,7% em

fevereiro.

"A coleta dos dados desta Peic ocorreu entre 20

de fevereiro e 5 de março, anteriormente à

semana em que a pandemia da covid-19 se

propagou no Brasil. Mesmo assim, nota-se uma

piora nos indicadores de inadimplência, o que

possivelmente deverá se acirrar nos meses à

frente, pois a tendência é que os consumidores

encontrem mais dificuldades para pagar suas

contas sem atraso", observou a CNC.

Boletos, mensalidades e dívidas: quais seus

direitos durante pandemia do coronavírus
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A economista responsável pela pesquisa, Izis

Ferreira, chama a atenção também para a

parcela média da renda comprometida com

dívidas, que chegou a 30% em março, e para a

proporção das famílias que se declararam

muito endividadas, que aumentou de 15% em

fevereiro para 15,5% em março.

'Quase um terço da renda das famílias está

comprometido com dívidas, é o maior

percentual desde dezembro de 2017. Nas

famílias com renda até dez salários mínimos, o

comprometimento da renda cresceu de forma

mais expressiva nos últimos três meses',

destaca.

Principais dívidas

O cartão de crédito foi mais uma vez apontado

como o principal tipo de dívida, sendo citado

por 78,4% seguido por carnês (16,2%) e

financiamento de veículos (10,3%).

'A proporção de dívidas em cartão tem

diminuído nos últimos meses, enquanto as

dívidas com crédito consignado, carnês e

crédito pessoal têm ganhado espaço na

composição do endividamento', destacou a

economista da CNC.

O indicador considera dívidas os compromissos

assumidos com cheque pré-datado, cartão de

crédito, cheque especial, carnê de loja,

empréstimo pessoal, prestação de carro e

seguro.

O levantamento mostra que a inadimplência

também aumentou em março. O percentual de

famílias com contas ou dívidas em atraso

passou de 24,1%, em fevereiro, para 25,3% em

março.

Já o total de famílias que declararam não ter

condições de pagar suas contas ou dívidas em

atraso e que, portanto, permaneceriam

inadimplentes subiu pelo 2º mês seguido,

passando para 10,2%, contra 9,7% em

fevereiro.

"A coleta dos dados desta Peic ocorreu entre

20 de fevereiro e 5 de março, anteriormente à

semana em que a pandemia da covid-19 se

propagou no Brasil. Mesmo assim, nota-se uma

piora nos indicadores de inadimplência, o que

possivelmente deverá se acirrar nos meses à

frente, pois a tendência é que os consumidores

encontrem mais dificuldades para pagar suas

contas sem atraso", observou a CNC.

A economista responsável pela pesquisa, Izis

Ferreira, chama a atenção também para a
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parcela média da renda comprometida com

dívidas, que chegou a 30% em março, e para a

proporção das famílias que se declararam

muito endividadas, que aumentou de 15% em

fevereiro para 15,5% em março.

'Quase um terço da renda das famílias está

comprometido com dívidas, é o maior

percentual desde dezembro de 2017. Nas

famílias com renda até dez salários mínimos, o

comprometimento da renda cresceu de forma

mais expressiva nos últimos três meses',

destaca.

O cartão de crédito foi mais uma vez apontado

como o principal tipo de dívida, sendo citado

por 78,4% seguido por carnês (16,2%) e

financiamento de veículos (10,3%).

'A proporção de dívidas em cartão tem

diminuído nos últimos meses, enquanto as

dívidas com crédito consignado, carnês e

crédito pessoal têm ganhado espaço na

composição do endividamento', destacou a

economista da CNC.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Sopro de crescimento

Clique aqui para abrir a imagem

Luiz Antônio Felipe

laf@tribunadonorte.com.br

O Monitor do PIB FGV aponta crescimento de

0,7% na atividade econômica em janeiro, bem

antes da chegada do coronavirus, em

comparação a dezembro e de 0,2% no trimestre

móvel findo em janeiro, em comparação ao findo

em outubro. Na comparação interanual a

economia também apresentou crescimento de

1,2% tanto em janeiro quanto no trimestre móvel

findo em janeiro. 'A economia inicia 2020 com

resultado positivo em janeiro (1,1% na taxa

acumulada em 12 meses) na comparação com

dezembro evidenciando a continuidade da lenta

e medíocre retomada que vinha tendo desde

2017'.

Projeções

O mercado financeiro projeta queda de 0,48%

na economia este ano, uma redução brutal. A

estimativa do IPCA (inflação oficial ) para 2020

cai de 3,04% para 2,94% no boletim Focus do

BC. Já nos ativos o dólar subiu para R$ 5,180,

uma alta de +1,51%, o euro a 5,719,+0,69%, e o

Ibovespa alta de 1,62% a 74.616 pontos.

Dívidas

Após recuo mensal em fevereiro (65,1%), o

número de famílias com dívidas voltou a subir

em março, chegando a 66,2% - o maior

percentual desde o início da pesquisa de

endividamento, em janeiro de 2010. De acordo a

Confederação Nacional do Comércio (CNC),

a alta também ocorreu na inadimplência. O

percentual de famílias com dívidas ou contas

em atraso passou de 24,1%, em fevereiro, para

25,3% em março.
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Confiança

A confiança de serviços no Brasil despenca em

março com expectativas, segundo a Fundação

Getúlio Vargas, Acumulando queda de 13,4

pontos no primeiro trimestre de 2020. Em

médias móveis trimestrais, o índice recuou 4,5

pontos. A confiança de serviços, que já vinha

apresentando resultados fracos nos primeiros

meses do ano, cai sob impacto do coronavírus.

Petróleo

A cotação do barril de Brent registra a menor

cotação em 18 anos com perspectiva de

contração global. Os contratos futuros de WTI

recuam para perto de US$ 20 o barril na esteira

do impacto do novo coronavírus sobre a

atividade econômica. A queda de cotação afeta

cadeia de fornecedores de bens e serviços.

Contas desarrumadas

As contas do governo têm déficit de R$ 25,8

bilhões em fevereiro. Segundo o Tesouro

Nacional, é o maior déficit fiscal, para meses de

fevereiro, de toda a série histórica, que teve

início em 2017, em valores corrigidos pela

inflação. Para este ano, o governo tinha de

atingir uma meta de déficit primário até R$

124,1 bilhões. Entretanto, com o decreto de

calamidade pública, proposto pelo governo e

Entretanto, com o decreto de calamidade

pública, proposto pelo governo e aprovado pelo

Congresso Nacional por conta da pandemia do

coronavírus, não será mais necessário atingir

esse valor.

Em alta

A inflação pelo IGP-M acumula taxa de 6,81%

em 12 meses, índice a ser aplicado aos

contratos a partir de amanhã. O indicador

avança 1,24% em março, depois de queda de

0,04% em fevereiro, com pressão do atacado,

diz a Fundação Getúlio Vargas, já com o surto

de coronavírus no país. O atacado, que

responde por 60% do índice geral, teve no mês

avanço de 1,76%, contra deflação de 0,19%

em fevereiro.

Contagem

O ''Impostômetro parou porque a economia

parou. Quando a economia não cresce, a

arrecadação também não cresce', diz Alfredo

Cotait, presidente da Associação Comercial de

São Paulo explicando o desligamento do

painel. Pode ter parado, mas o brasileiro não

deixou de pagar imposto, na luz, na água, na

energia, nos produtos industrializados.
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Ampliação (I)

O grupo Neoenergia, controlador da

Cosern,está ampliando a sua participação no

sistema de transmissão brasileiro. Os projetos

conquistados em leilões de 2017 e 2019 estão

em andamento para aumentar a confiabilidade

do sistema no Tocantins, Piauí, Maranhão,

Bahia, Ceará e Paraíba

Ampliação (II)

A Neoenergia somará cerca de 1.200 km de

novas linhas de transmissão à malha elétrica.

Possui hoje 4 GW em operação, sendo 88% de

energia renovável e 1 GW em construção. Em

transmissão, são 679 km de linhas em

operação e 4.862 km em construção.

Chuvas

Mais um fim de semana de boas chuvas no

interior potiguar e de boa parte do Nordeste. A

Emparn registrou fortes chuvas em 82

localidades (pluviômetros), sendo a maior

quantidade na região Oeste com Felipe Guerra

registrando mais 45,0 milímetros (mm), seguido

de São Rafael, com 43,0mm.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio,

ECONOMIA
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Federações empresariais e IDEMA
tratam sobre medidas no período de

crise

Clique aqui para abrir a imagem
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Federações empresariais e IDEMA tratam sobre

medidas no período de crise

Os presidentes das federações empresariais do

Rio Grande do Norte - Amaro Sales de Araújo

(FIERN), Marcelo Queiroz (Fecomércio) e José

Vieira (FAERN) - se reuniram, por

videoconferência, nesta sexta-feira (27), com o

diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar, 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. O diretor tesoureiro e

presidente da Comissão Temática do Meio

Ambiente da FIERN, Roberto Serquiz, também

participou da reunião virtual, que ainda foi

acompanhada pela FETRONOR.

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. Além disso,

o valor dos licenciamentos pode ser parcelado

em até seis vezes consoante 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
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desta sexta-feira: Será 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; 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.

O presidente da FIERN, Amaro Sales, fez uma

avaliação positiva da reunião. 'O importante é

que as empresas possam ser atendidas neste

momento tão difícil, por isso, estamos

mantendo este diálogo e o governo tem sido

receptivo na busca de soluções e medidas para

enfrentar esse momento de crise', disse Amaro

Sales.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - MARCELO QUEIROZ
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Percentual de famílias com dívidas
atinge recorde em março
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Percentual de famílias com dívidas atinge

recorde em março

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência

do Consumidor (Peic), divulgada hoje (30) pela

Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou que o

total de famílias com dívidas no Brasil voltou a

crescer em março, depois de um recuo em

fevereiro (65,1%), atingindo 66,2%, maior taxa

da série histórica iniciada em janeiro de 2010.

O recorde havia sido registrado em dezembro

do ano passado (65,2%). 'O resultado

extrapolou o percentual de dezembro e registrou

o maior nível da série histórica', disse à Agência

Brasil a economista da CNC, responsável pela

pesquisa, Izis Ferreira. Ela avaliou que a

pandemia de coronavírus vai contribuir para

elevar o grau de endividamento das famílias nos

próximos meses e, também, a inadimplência.

A pesquisa foi feita com 18 mil famílias de todas

as capitais do país, incluindo o Distrito Federal,

no período de 20 de fevereiro e 5 de março. O

aumento do endividamento vinha atrelado ao

avanço do crédito, e isso podia ser observado

pelo aumento no estoque do crédito para

pessoas físicas e jurídicas, aumento nas

concessões, redução do custo do crédito,

facilitação nas condições. 'Isso fez com que o

nível de endividamento chegasse nessa maior

proporção da série histórica', disse a

economista.

Segundo a coordenadora da pesquisa, as taxas

de juros no cartão de crédito ainda são muito

altas, o que representa um custo elevado para o

consumidor. Mas o custo vinha em sentido

decrescente nos últimos meses. 'Isso fazia com

que as pessoas retomassem o consumo por

meio do crédito.'
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Crédito no cheque especial, crédito

consignado, financiamento de imóveis e de

carros são os itens que mais têm crescido nos

últimos meses, apesar de o cartão de crédito

ainda aparecer como a maior proporção do

endividamento. 'Mas o endividamento pelo

cartão de crédito não está crescendo tanto

quanto nos outros tipos de dívidas', afirmou a

economista da CNC. O financiamento de casa

e de veículos apresentaram as maiores taxas

de expansão nos últimos meses.

Liquidez

De acordo com a economista, o endividamento

maior vinha sendo apoiado no aumento do

mercado de crédito. O que ocorre é que isso

faz com que o espaço das famílias muito

endividadas para ampliar esse crédito é menor

neste momento.

O esforço do Banco Central para aumentar a

liquidez no mercado e oferecer mais crédito

esbarra em uma proporção já alta de pessoas

endividadas. Por meio desses dados, a CNC

percebeu a necessidade de ajudar as pessoas

que já estão endividadas, seja ampliando os

prazos de pagamento dessas dívidas, seja

reduzindo ainda mais o custo, trocando uma

dívida cara por outra mais barata.

Isso pode envolver uma conscientização do

sistema bancário/financeiro, para que o risco

de inadimplência seja assumido, para que as

famílias possam sair dessa armadilha do

endividamento alto com inadimplência também

alta', disse a economista.

Inadimplência

A pesquisa da CNC mostra que a

inadimplência também aumentou nos dois

níveis. O percentual de famílias com dívidas ou

contas em atraso subiu de 24,1%, em fevereiro,

para 25,3% em março. Já o total de famílias

que declararam não ter condições de pagar

suas contas ou dívidas em atraso nos próximos

meses e que permaneceriam inadimplentes,

passou de 9,7%, em fevereiro, para 10,2%, em

março. Os dois indicadores estão crescendo

proporcionalmente ao número de famílias

pesquisadas na mostra.

Izis avaliou que, com o aumento do

endividamento, é natural que a inadimplência

também aumente. Ela destacou, contudo, que

no cenário crítico que o país atravessa, com a

pandemia de coronavírus, a inadimplência

provavelmente vai começar a crescer mais nos

próximos meses, menos em função do

crescimento do endividamento e mais em

função das dificuldades que essas pessoas vão

encontrar para pagar suas contas e dívidas em

dia.
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'A renda vai estar muito restrita e as

expectativas de confiança para o futuro dos

consumidores já está sendo abalada. As

famílias vão restringir ao máximo o consumo

que não for essencial'.

A restrição na rendatambém pode fazer com

que as decisões de tomada de crédito de longo

prazo sejam adiadas, por um temor em relação

a emprego e renda no futuro.

'O que vai fazer com que a inadimplência siga

se acirrando é justamente a dificuldade que as

famílias vão encontrar, principalmente aquelas

com renda menor, para pagar suas dívidas e

contas em dia, nesse contexto de insegurança

em relação à renda e ao emprego'.

Pandemia

A pandemia do novo coronavírus levou a CNC

a prever o acirramento da inadimplência no

país. 'A crise do coronavírus é que está sendo

imperativa para que as pessoas encontrem

maior dificuldade hoje em dia.'

A pesquisa evidencia aindaque a capacidade

de pagamento pode ser medida pela parcela da

renda comprometida com dívidas. Essa parcela

chegou a 30% em março. Isso acaba

dificultando o consumo. O índice significa que

um terço da renda das famílias já está

comprometida com dívidas. Para contrair novas

dívidas e ampliar o consumo no momento, a

pessoa esbarra na questão da capacidade de

pagamento.

Outro detalhe da pesquisa é que aumentou a

proporção de famílias que estão com mais de

50% da renda comprometidos com dívidas.

Significa que o consumo dessas pessoas está

restrito.

A proporção de famílias com contas em atraso

teve em março o maior nível dos últimos 12

meses, da ordem de 25,3%, depois de registrar

24,1%, em fevereiro, e 23,8%, em janeiro.

Do mesmo modo, o percentual das famílias que

dizem não ter condições de pagar dívidas ou

contas em atraso e vão continuar inadimplentes

também subiu de 9,6%, em janeiro, para 9,7%,

em fevereiro, e para 10,2%, em março. A

proporção das famílias que se declararam

muito endividadas aumentou de 15% em

fevereiro para 15,5% em março, além de ter

sido registrada a alta de 2,5% na comparação

anual.

Tendência ascendente
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'Apesar de falar, nos últimos meses, que a

trajetória da inadimplência não vinha se

mostrando explosiva, agora já podemos dizer

que há uma tendência ascendente da

inadimplência, em função dessa crise que está

restringindo o consumo e vai restringir a renda

mais para a frente', apontou Izis Ferreira.

O cartão de crédito continua sendo a dívida

mais frequente, tanto para famílias de renda

inferior a dez salários-mínimos, como para

aquelas que ganham acima disso. Em março,

esse tipo de dívida registrou 78,4%, seguido

por carnês (16,2%) e por financiamento de

veículos (10,3%).

A economista da CNC afirmou que, embora

ainda seja o principal tipo de dívida das

famílias, o cartão de crédito está perdendo

espaço para outros tipos, como dívidas em

carnês, em cheque especial, em crédito

consignado, por exemplo. [

Izis Ferreira disse que a velocidade de

crescimento desses outros tipos de dívida está

maior do que a do cartão de crédito, porque as

pessoas vinham trocando uma dívida mais cara

por dívidas mais baratas.

A mudança das regras para dívidas em cartão

de crédito, promovida recentemente pelo

Banco Central, favoreceu também essa troca

de dívida. Apesar disso, o cartão de crédito

segue representando o principal tipo de

endividamento das famílias, com 78,4% em

março, mas as taxas de crescimento dos outros

tipos de dívida têm se mostrado maiores,

indicou a economista da CNC.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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CNC aponta endividamento das
famílias bateu recorde em março

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog Salomão Medeiros

A Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta

segunda-feira (30) que o endividamento dos

brasileiros atingiu um recorde em março.

A pesquisa após ter recuado a 65,1% em

fevereiro, o porcentual de famílias com dívidas

saltou para 66,2% este mês, o maior patamar da

série histórica da Pesquisa de Endividamento e

Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada

em janeiro de 2010.

A inadimplência também subiu e a expectativa

da entidade é que aumente por causa do

coronavírus. De acordo com o levantamento da

CNC, o porcentual de famílias com dívidas ou

contas em atraso chegou a 25,3% em março,

contra 24,1% no mês anterior.

O levantamento considera como dívidas as

contas a pagar em cheque pré-datado, cartão

de crédito, cheque especial, carnê de loja,

empréstimo pessoal, prestação de carro e

seguro.

O total de famílias que declararam não ter

condições de pagar suas contas ou dívidas em

atraso e que, portanto, permaneceriam

inadimplentes passou de 9,7% em fevereiro

para 10,2% em março. Os indicadores também

registraram aumento no comparativo anual.

De acordo com a CNC, março registrou a

segunda alta consecutiva do porcentual de

famílias sem condições de pagar as dívidas em

dia. Em janeiro, este item chegou a recuar ao

menor porcentual em oito meses.

A coleta dos dados desta Peic ocorreu entre 20

de fevereiro e 5 de março, anteriormente à
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semana em que a pandemia da covid-19 se

difundiu no Brasil. "Mesmo assim, nota-se uma

piora nos indicadores de inadimplência, o que

possivelmente deverá se acirrar nos meses à

frente, pois a tendência é que os consumidores

encontrem mais dificuldades para pagar suas

contas sem atraso", diz a nota da CNC.

Em relação à capacidade de pagamento das

famílias, a instituição chama a atenção para

dois pontos: o terceiro aumento mensal

consecutivo da parcela média da renda

comprometida com dívidas, que chegou a 30%

em março; e a proporção das famílias que se

declararam muito endividadas, que aumentou

de 15% em fevereiro para 15,5% em março,

além de ter registrado alta de 2,5% na

comparação anual.

"Quase um terço da renda das famílias está

comprometido com dívidas, é o maior

porcentual desde dezembro de 2017. Nas

famílias com renda até dez salários mínimos, o

comprometimento da renda cresceu de forma

mais expressiva nos últimos três meses",

destaca a economista da CNC responsável

pela pesquisa, Izis Ferreira,

O cartão de crédito segue em primeiro lugar

como o principal tipo de dívida dos brasileiros

(78,4%), seguido por carnês (16,2%) e por

financiamento de veículos (10,3%).

"A proporção de dívidas em cartão tem

diminuído nos últimos meses, enquanto as

dívidas com crédito consignado, carnês e

crédito pessoal têm ganhado espaço na

composição do endividamento", ressalta a

economista da Confederação.Com informações

do Estadão Conteúdo/Foto:Tânia

Rêgo/Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Percentual de famílias com dívidas
atinge recorde em março

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: wllana

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência

do Consumidor (Peic), divulgada hoje (30) pela

Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou que o

total de famílias com dívidas no Brasil voltou a

crescer em março, depois de um recuo em

fevereiro (65,1%), atingindo 66,2%, maior taxa

da série histórica iniciada em janeiro de 2010.

O recorde havia sido registrado em dezembro

do ano passado (65,2%). 'O resultado

extrapolou o percentual de dezembro e registrou

o maior nível da série histórica', disse à Agência

Brasil a economista da CNC, responsável pela

pesquisa, Izis Ferreira. Ela avaliou que a

pandemia de coronavírus vai contribuir para

elevar o grau de endividamento das famílias nos

próximos meses e, também, a inadimplência.

O post Percentual de famílias com dívidas

atinge recorde em março apareceu primeiro em

Blog do Robson Pires.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Fecomércio/RN: Estrutura visa
negociações trabalhistas no

enfrentamento da crise do COVID-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Ilustração

A partir desta segunda-feira (30) estará em

funcionamento na sede da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio/RN), 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 (SRTE/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.

A estrutura para negociações coletivas na sede

da Fecomércio/RN 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
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pelas autoridades de saúde.

De acordo com informação do portal virtual da

Federação, maiores detalhes e agendamentos

pelo e-mail secretaria@fecomerciorn.com.brou

pelos telefones 3026-9405 e 99852 0385

(WhatsApp, inclusive).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN

21


