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

quarta-feira, 1 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

INCERTEZA

Clique aqui para abrir a imagem

O Indicador de Incerteza da Economia avança

em março. O IIE-Br, da Fundação Getúlio

Vargas, subiu 52,0 pontos em março, para

167,1 pontos, maior nível da serie histórica.

Considerando-se a evolução em medias moveis

semestrais, houve aumento de 8,4 pontos. "Sob

influencia da pandemia de coronavírus e seu

impacto devastador sobre a eco-nomia nacional,

o Indicador de Incerteza da FGV bateu dois

recordes neste mês", diz a FGV.

1 - Os bancos do Nordeste e do Brasil e a Caixa

Econômica responderam a uma solicitação da

Fecomércio RN sobre medidas de apoio à

economia potiguar. São novas linhas de

financiamento, de reescalonamento e

renegociação, com juros menores para atender

os empresários nessa travessia.

2 - As medidas já adotadas pelo Governo do

Estado serão acrescidas ate a próxima sexta-

feira. O governo garante que não faltara apoio a

iniciativa privada. O decreto que está em vigor

proíbe apenas alguns segmentos do comercio e

serviços a manterem as portas fechadas. Apoio

para todos os setores.

3 A confiança Empresarial recuou em março. O

índice da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE)

caiu 6,5 pontos em março, menor nível desde

setembro de 2017. Com o resultado, a média do

primeiro trimestre de 2020 terminou 1,1 ponto

inferior à média do trimestre anterior.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
G1.Globo/Nacional - Economia
quarta-feira, 1 de abril de 2020

FECOMÉRCIO-RN - SISTEMA S

Governo reduz à metade contribuições
para o Sistema S por 3 meses

Clique aqui para abrir a imagem

Medida Provisória (MP) publicada na edição

extra desta terça-feira (31) do Diário Oficial da

União reduziu pela metade a contribuição ao

Sistema S por três meses. Apenas as alíquotas

de contribuição ao Sebrae não mudaram.

A redução já tinha sido anunciada pela equipe

econômica no dia 16 de março. O objetivo é

diminuir os custos para o empregador em meio

à crise causada pela pandemia do novo

coronavírus.

A cobrança reduzida começa a valer a partir

desta quarta-feira (1º), e segue até o dia 30 de

junho. A estimativa é que as empresas deixem

de gastar R$ 2,2 bilhões.

De acordo com a MP, as seguintes instituições

são afetadas pela medida: Senai, Sesi, Sesc,

Sest, Sescoop, Senac, Senat e Senar. O texto

também prevê que o Sebrae repasse para o

Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas

ao menos metade do que arrecada com uma

cobrança adicional prevista em lei.

A redução já tinha sido anunciada pela equipe

econômica no dia 16 de março. O objetivo é

diminuir os custos para o empregador em meio

à crise causada pela pandemia do novo

coronavírus.

A cobrança reduzida começa a valer a partir

desta quarta-feira (1º), e segue até o dia 30 de

junho. A estimativa é que as empresas deixem

de gastar R$ 2,2 bilhões.

De acordo com a MP, as seguintes instituições

são afetadas pela medida: Senai, Sesi, Sesc,

Sest, Sescoop, Senac, Senat e Senar. O texto

também prevê que o Sebrae repasse para o

Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas

ao menos metade do que arrecada com uma
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FECOMÉRCIO-RN
G1.Globo/Nacional - Economia
quarta-feira, 1 de abril de 2020

FECOMÉRCIO-RN - SISTEMA S

cobrança adicional prevista em lei.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

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

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Central de Doações receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

saiba mais

Pandemia do coronavírus nas Américas vai

piorar antes de melhorar, diz OMS

Assembleia destina R$ 2 mi para leitos de UTI e

combate ao coronavírus

Miguel Nicolelis e Sérgio Rezende vão

assessorar governos do NE no combate ao

coronavírus

Número de casos confirmados de novo

coronavírus sobe para 82 no RN

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos da Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

(Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde
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FECOMÉRCIO-RN
Tribuna do Norte/Rio Grande do Norte - Noticias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Pública (Sesap).

A Central de Controle de Recebimento e

Distribuição de Doações de Insumos e Bens

regula os materiais entregues ao poder público

que sejam destinados ao enfrentamento da

calamidade pública gerada pela pandemia da

Covid-19. Ela está funcionando na Escola de

Governo e funciona submetida à Controladoria-

Geral do Estado (Control).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN

Folha de Macaíba ? Um portal a serviço de Macaíba e
Grande Natal/Rio Grande do Norte - Noticias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Central de Doações receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: tadeufm

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos da Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

(Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde

Pública (Sesap).

A Central de Controle de Recebimento e

Distribuição de Doações de Insumos e Bens

regula os materiais entregues ao poder público

que sejam destinados ao enfrentamento da

calamidade pública gerada pela pandemia da

Covid-19. Ela está funcionando na Escola de

Governo e funciona submetida à Controladoria-

Geral do Estado (Control).

Compartilhe isso:

Twitter Facebook
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FECOMÉRCIO-RN

Folha de Macaíba ? Um portal a serviço de Macaíba e
Grande Natal/Rio Grande do Norte - Noticias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Curtir isso:

Curtir Carregando...

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

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

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

FECOMÉRCIO RN
TERÁ

ESTRUTURA
PARA

NEGOCIAÇÕES
TRABALHISTAS

NO CONTEXTO DE
ENFRENTAMENTO

DA CRISE DO
COVID-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

Já está 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.

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

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

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
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FECOMÉRCIO-RN
Rosalie Arruda/Rio Grande do Norte - Noticias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Central de Doações receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos da Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

(Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde

Pública (Sesap).

A Central de Controle de Recebimento e

Distribuição de Doações de Insumos e Bens

regula os materiais entregues ao poder público

que sejam destinados ao enfrentamento da

calamidade pública gerada pela pandemia da

Covid-19. Ela está funcionando na Escola de

Governo e funciona submetida à Controladoria-

Geral do Estado (Control).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
Salomão Medeiros/Rio Grande do Norte - Noticias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Central de Doações receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog Salomão Medeiros

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos da Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

(Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde

Pública (Sesap).

A Central de Controle de Recebimento e

Distribuição de Doações de Insumos e Bens

regula os materiais entregues ao poder público

que sejam destinados ao enfrentamento da

calamidade pública gerada pela pandemia da

Covid-19. Ela está funcionando na Escola de

Governo e funciona submetida à Controladoria-

Geral do Estado (Control).Foto:Divulgação

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
Blog da Gláucia Lima/Rio Grande do Norte - Notícias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

Governo do RN receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos do Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de

Estado da Saúde Pública (Sesap).

O post Governo do RN receberá material para

testes da Covid-19 apareceu primeiro em

Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
Blog do Carlos Costa/Rio Grande do Norte - Notícias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Bancos respondem à Fecomércio RN
sobre medidas de apoio à economia

potiguar

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

A Superintendência do Banco do Brasil no Rio

Grande do Norte e do Banco do Nordeste

responderam ofício encaminhado pelo

presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz, sobre a adoção de medidas

de apoio à economia do estado, com o objetivo

de reduzir os impactos causados pelo

Coronavírus no estado potiguar. A Caixa

Econômica Federal também já tinha respondido

à mesma solicitação.

'A justificativa para a solicitação que os bancos

tomem estas medidas é prestar um apoio

financeiro às empresas dos segmentos do

Comércio, Serviços e Turismo, que estão

enfrentando momentos difíceis com a

propagação do Coronavírus. As empresas, de

todos os portes, passam por uma crise nunca

antes vista e toda ajuda é de grande valia para

que a recuperação seja o mais breve possível',

analisou Marcelo Queiroz.

Confira quais foram as medidas tomadas pelo

instituições:

Banco do Brasil

Lançamento de linha 'Prorrogação Especial

Covid 19', que transfere duas parcelas para o

final do cronograma original, mantendo mesma

taxa de juros original e diluídos ao longo do

prazo contratado. Opção voltada às operações

adimplentes;

Continuidade da concessão novas e atuais

linhas de crédito e de renegociação mesmo com

agências fechadas, com aporte de capital do BB

em R$ 100 bilhões, sendo R$ 45 bilhões

dirigidos ao mercado Pessoa Jurídica, em

especial às empresas média e microempresa;
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FECOMÉRCIO-RN
Blog do Carlos Costa/Rio Grande do Norte - Notícias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Linhas de

reperfilamento/reescalonamento/renegociação

para repactuação de prazo (de 12 a 60 meses),

carência (até 120 dias) e garantias (fiança/aval

e manutenção das garantias originais);

Prorrogação da validade das Certidões

Negativas de Débito (CND) e do Certificado de

Regularidade do FGTS (CRF) por 90 dias.

Dispensa de certidão quinzenária para

constituição de hipoteca.

Liberação de operação com registro cartorário

posterior e sem a apresentação de seu

protocolo na liberação (prazo flexibilizado de

120 dias para a efetivação do registro).

Prorrogação do vencimento de operações de

Adiantamento Sobre Contrato de Câmbio

(ACC) por até 60 dias nos casos de atraso no

embarque de mercadoria (Circular BACEN

3691, artigo 99, parágrafo único).

Manutenção do apoio às empresas a partir da

concessão de novas operações em giro

(crédito novo) com carência até 90 dias, prazo

de até 36 meses e juros a partir de 0,76%am.

Banco do Nordeste

Concessão de crédito

Para as empresas que necessitam de novos

recursos, o BNB oferece crédito para capital de

giro, com recursos internos, com até 6 meses

de carência para o início do pagamento das

novas operações;

Com recursos do Fundo Constitucional de

Financiamento do Nordeste (FNE), o capital de

giro, para resguardar o fluxo de caixa das

empresas, pode ser concedido com prazo

máximo de 36 meses, incluindo até 3 meses de

carência;

Quanto às taxas de juros, ressalte-se que a

Medida Provisória (MP) nº 812, de 27 de

dezembro de 2017, fortaleceu o FNE como um

dos principais instrumentos de combate às

desigualdades regionais no país, introduzindo

em seu cálculo um coeficiente redutor dos

juros que oferece condições diferenciadas de

financiamento para a região. De modo que, no

atual cenário, as taxas praticadas pelo Banco

do Nordeste já consistem entre as mais

competitivas do mercado.

No que tange à dispensa de comprovação da
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regularidade fiscal e creditícia para liberação

dos recursos, informa-se que algumas

exigências são respaldadas em instrumentos

legais. As flexibilizações que possam ser

admitidas por decisão administrativa serão

devidamente avaliadas.

No intuito de simplificar o acesso ao crédito,

especialmente para clientes não rurais, o

Banco elevou de R$ 50 mil para R$ 100 mil o

valor das contratações sem a obrigatoriedade

de vinculação de garantias reais, podendo tal

garantia ser composta de forma fidejussória

(aval e fiança), a partir da análise de

suficiência. Paralelamente, reduziu-se o pacote

de tarifas para as operações de crédito, com a

aplicação de tetos diferenciados de acordo com

o porte dos clientes, de modo a adequar e

compatibilizar os valores ao faturamento, em

especial dos micro e pequenos

empreendedores.

Para os microempreendedores urbanos,

público do CREDIAMIGO do Banco do

Nordeste, adotou-se novas medidas em

relação aos processos de contratação e ao

volume de recursos a ser liberados. O prazo

médio das operações foi ampliado de 5 para 7

meses e serão antecipadas as renovações das

operações a vencer entre abril e junho de 2020.

Com isso, o Banco espera disponibilizar ao

segmento, até setembro do corrente ano, cerca

de R$ 8 bilhões.

Renegociação de operações de crédito já

contratadas

No tocante à renegociação dos contratos

vigentes, impactados pela situação atual,

informa-se que será realizada, via solicitação

do cliente, concedendo-se 90 ou 180 dias de

carência a depender da natureza do crédito.

Pedimos ainda que nossas instituições

parceiras orientem os clientes a utilizarem os

canais eletrônicos (telefone da agência,

Whatsapp dos gestores, e-mail).

O Banco do Nordeste está sensível aos

impactos enfrentados pelo setor produtivo do

país e aberto às demandas apresentadas pelas

entidades de representações de classes. Neste

sentido, a Superintendência Estadual do Rio

Grande do Norte fica à disposição para receber

as proposições e sugestões do setor

empresarial e conta com a parceria

estabelecida com a Fecomércio RN para

divulgação das medidas neste documento

destacadas.

Caixa Econômica Federal

Ações para Pessoas Físicas

19



FECOMÉRCIO-RN
Blog do Carlos Costa/Rio Grande do Norte - Notícias

terça-feira, 31 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Possibilidade de pausa de até 60 dias nas

operações parceladas de crédito pessoal;

Ampliação das linhas de crédito consignado,

incluindo as linhas para aposentados e

pensionistas do INSS com as melhores taxas

do mercado;

Redução de taxa de juros nas linhas de crédito

pessoal (crédito consignado a partir de 0,99%

a.m., penhor a partir de 1,99% a.m. e CDC a

partir de 2,17% a.m);

Disponibilização gratuita do cartão virtual de

débito Caixa aos correntistas e poupadores,

que possibilita compras online nos sites de e-

commerce de forma prática e segura. O cliente

pode habilitar o uso do cartão diretamente no

Internet Banking CAIXA;

Renovação do contrato de penhor diretamente

no site da CAIXA e canal Telesserviço,

evitando a necessidade de o cliente

comparecer à uma agência bancária.

Ações para Empresas

A Caixa dará apoio às micro e pequenas

empresas, com redução de juros de até 45%

nas linhas de capital de giro, com taxas a partir

de 0,57% a.m;

Disponibilização de carência de até 60 dias nas

operações parceladas de capital de giro e

renegociação;

Disponibilização de linhas de crédito especiais,

com até 6 meses de carência, para empresas

que atuam nos setores de comércio e

prestação de serviços;

Linhas de aquisição de máquinas e

equipamentos, com taxas reduzidas e até 60

meses para pagamento.

Habitação

Para contratos habitacionais de pessoa física,

os clientes poderão solicitar a pausa estendida

de até duas prestações pelo APP Habitação

CAIXA, sem a necessidade de comparecimento

às agências;

Empresas poderão solicitar pausa estendida de

até duas prestações em seus contratos

habitacionais.
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Caixa Hospitais

Liberação de R$ 3 bilhões em orçamento em

linhas destinadas a Santas Casas e Hospitais

Filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para

reestruturação de dívidas e novos recursos;

Taxa de juros de 0,80% a.m. para prazos de

até 60 meses (redução de 14%);

Taxa de juros de 0,87% a.m. para prazos de

até 120 meses (redução de 23%);

Prazo de pagamento de até 120 meses e

carência de até seis meses;

Atendimento aos clientes

Para minimizar os riscos de contaminação e

exposição dos nossos clientes ao vírus COVID-

19, a CAIXA recomenda a utilização dos canais

digitais como Internet Banking, App CAIXA e

terminais de autoatendimento.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Central de Doações receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog do Seridó

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos da Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

(Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde

Pública (Sesap).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Colaboradores do Hotel Barreira Roxa
terão treinamento para abrigar

profissionais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Blog do Seridó

Os colaboradores do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa receberão um treinamento

especial sobre as condutas de segurança

necessárias para recepcionar os profissionais

de saúde do estado durante suas folgas. O

equipamento será a segunda casa dos médicos,

enfermeiros e profissionais da saúde em geral

que comprovem conviver com pessoas dos

grupos de risco ou que tenham pessoas

infectadas pelo novo Coronavírus ocupando a

mesma residência onde moram.

A equipe de colaboradores também receberá a

vacina contra a gripe (H1NIN e H3N2), nesta

quarta-feira, 1º de abril. A iniciativa de receber

os profissionais da saúde durante esse período

de pandemia está sendo viabilizada por meio de

uma parceria do Sistema Fecomércio RN, que

administra o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa,

com o Governo do RN. Desde o último dia 22 de

março, quando foi acertada a parceria com o

Estado, o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa

passou a implantar uma série de medidas de

prevenção e adequação às normas

recomendadas pela Organização Mundial de

Saúde para o atual momento de quarentena em

todos os seus ambientes.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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TRT/RN: Abril Verde vai tratar da
prevenção ao COVID-19 para

trabalhadores de serviços essenciais

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Reprodução

Nesta quarta-feira (1º), o programa Trabalho

Seguro e o Tribunal Regional do Trabalho da

21ª Região (TRT/RN) darão início à campanha

Abril Verde, que terá como tema, na edição de

2020, a prevenção ao novo coronavírus para os

trabalhadores dos serviços essenciais.

Por sua alta capacidade de transmissão, o novo

coronavírus passou a ser uma preocupação

mundial e está obrigando diversas cidades a

manterem o isolamento social.

Mas há trabalhadores que, em razão das

atividades que exercem, não podem parar,

descreve informação da assessoria de imprensa

do TRT potiguar.

Na edição deste ano, serão realizadas ações de

comunicação na internet, haverá a veiculação

de spots com informações sobre o tema em

rádios comerciais do estado - numa ação inédita

de comunicação -, serão encaminhadas

sugestões de pautas para a imprensa e haverá

a iluminação do prédio do TRT/RN, na capital do

estado, na cor verde.

A campanha Abril Verde será realizada durante

todo o mês de abril e vai contar com a parceria

da Federação das Indústrias do Estado do RN

(FIERN), do Serviço Social da Indústria (SESI),

da Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo do RN (Fecomércio/RN), do Serviço

Social do Comércio (SESC), da Associação

Nacional de Engenharia de Segurança do

Trabalho (ANEST), do Sindicato da Indústria da

Construção Civil do RN (Sinduscon/RN), do

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do RN (CREA/RN) e da Associação dos

Engenheiros de Segurança do Trabalho do RN

(AEST/RN).
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Colaboradores do Hotel Barreira Roxa
terão treinamento para abrigar

profissionais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

Os colaboradores do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa receberão um treinamento

especial sobre as condutas de segurança

necessárias para recepcionar os profissionais

de saúde do estado durante suas folgas. O

equipamento será a segunda casa dos médicos,

enfermeiros e profissionais da saúde em geral

que comprovem conviver com pessoas dos

grupos de risco ou que tenham pessoas

infectadas pelo novo Coronavírus ocupando a

mesma residência onde moram.

A equipe de colaboradores também receberá a

vacina contra a gripe (H1NIN e H3N2), nesta

quarta-feira, 1º de abril. A iniciativa de receber

os profissionais da saúde durante esse período

de pandemia está sendo viabilizada por meio de

uma parceria do Sistema Fecomércio RN, que

administra o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa,

com o Governo do RN. Desde o último dia 22 de

março, quando foi acertada a parceria com o

Estado, o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa

passou a implantar uma série de medidas de

prevenção e adequação às normas

recomendadas pela Organização Mundial de

Saúde para o atual momento de quarentena em

todos os seus ambientes.

Powered by WPeMatico
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Central de Doações receberá material
para testes da Covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

O Governo do RN receberá insumos para mil

kits de testes do novo coronavírus (Covid-19). O

material foi viabilizado pela Central de Controle

de Recebimento e Distribuição de Doações de

Insumos e Bens, criada pelo Decreto nº 29.565

no dia 25 de março, junto a cinco entidades

empresariais.

Os insumos foram adquiridos por uma

articulação formada entre Federação das

Indústrias do RN (Fiern), Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio-RN), Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Nordeste

(Fetronor), Sindicato da Indústria da Construção

Civil do RN (Sinduscon-RN) e Federação da

Agricultura e Pecuária do RN (Faern).

A previsão é de que o material seja entregue ao

Governo na próxima semana. A doação, que

ultrapassa os R$ 50 mil, vai reforçar o trabalho

de identificação de casos da Covid-19 no Rio

Grande do Norte, conduzido atualmente pelo

Laboratório Central de Saúde Pública do RN

(Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde

Pública (Sesap).
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