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FECOMÉRCIO-RN
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quinta-feira, 2 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - SISTEMA S

Governo reduz pela metade
contribuições ao Sistema S

Clique aqui para abrir a imagem

O governo federal reduziu pela metade as

contribuições obrigatórias das empresas para o

Sistema S, por um período de três meses, de 1º

de abril a 30 de junho. A Medida Provisória

932/2020 foi publicada hoje (1º) no Diário Oficial

da União e está dentro do pacote de medidas

anunciado pelo ministro da Economia, Paulo

Guedes, para ajudar empresas afetadas pela

crise provocada pela pandemia de covid-19. De

acordo com a equipe econômica, será uma

economia de R$ 2,2 bilhões para os

empregadores.

As contribuições ao sistema incidem sobre a

folha de salários das empresas pertencentes à

categoria correspondente e são repassadas

pelo governo às entidades. As alíquotas variam

de 0,2% a 2,5%. As indústrias, por exemplo,

recolhem 1% ao Senai e 1,5% ao Sesi, sobre a

folha de pagamento. As empresas do comércio

recolhem 1,5% ao Sesc.

De acordo com a MP, nos próximos três meses

as alíquotas serão: Sescoop: 1,25%; Sesi, Sesc

e Sest: 0,75%; Senac, Senai e Senat: 0,5% e

Senar: 1,25% sobre a folha de pagamento;

0,125% sobre a receita da comercialização da

produção rural devida pelo produtor rural pessoa

jurídica e pela agroindústria; e 0,10% sobre a

receita da comercialização da produção rural

devida pelo produtor rural pessoa física e

segurado especial.

Apenas as alíquotas de contribuição ao Sebrae

não mudaram. Entretanto, o texto prevê que o

Sebrae repasse ao Fundo de Aval às Micro e

Pequenas Empresas ao menos 50% do

adicional que recebe para execução das

políticas de apoio às micro e pequenas

empresas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SISTEMA S
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quarta-feira, 1 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Funcionários de hotel serão treinados
para abrigar profissionais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

01/04/2020 09:35

Funcionários de hotel serão treinados para

abrigar profissionais da saúde

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.

'Disponibilizamos as instalações do Hotel-

Escola Senac Barreira Roxa, porque

entendemos a gravidade dessa pandemia e

temos consciência da nossa responsabilidade

social em contribuir com medidas que visem

conter o contágio do Covid-19 em nosso estado.

Estamos fornecendo esse apoio, mas adotando

todos os cuidados necessários para resguardar

tanto os profissionais da saúde quanto os

colaboradores do hotel. Tenho convicção de que

esta será mais uma ação nossa, de grande valia

nesse momento de crise', afirma o presidente do

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

que reforçou a necessidade de executar a ação

de forma responsável e em consonância com as

recomendações das autoridades competentes.

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 Estado.
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quarta-feira, 1 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Desde o último dia 22 de março, quando foi

acertada a parceria com o Governo do RN, 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.

Nos apartamentos, foi feita a separação das

camas, mantendo sempre 1,5m de distância

entre elas; além da retirada de itens

decorativos como abajures e cortinas, restando

apenas objetos essenciais. Espaços de lazer

como piscina, academia, salão de jogos,

brinquedoteca, bar e café estão todos

interditados para circulação. As três refeições

diárias serão oferecidas no restaurante Newton

Navarro, que terá espaços marcados para

circulação e aproximação.

Todos os processos de limpeza e higienização

do hotel estão sendo reforçados com aplicação

de álcool 70% em todas as superfícies, bem

como a distribuição desse item em ambientes

com maior circulação de pessoas. Todos os

colaboradores trabalharão com EPI

(equipamentos de proteção individual), como

máscaras e luvas. Terão acesso ao hotel

somente os colaboradores e profissionais da

saúde que não tenham sido testados positivo

para o Coronavírus.

A secretaria de Saúde do Estado será a

responsável por selecionar os profissionais a

serem abrigados no hotel, que será feito por

meio de um aplicativo desenvolvido em

parceria com a Universidade Federal do Rio

Grande do Norte. A expectativa é que os

primeiros profissionais já cheguem ao Barreira

Roxa na sexta-feira, 3.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ, SENAC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
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quarta-feira, 1 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - Confederação Nacional do Comércio

Governo reduz pela metade
contribuições pagas ao Sistema S por

3 meses

Clique aqui para abrir a imagem

Sesi, Sesc e Sest: 0,75%

Senac, Senai e Senat: 0,5%

Senar: 1,25% sobre a folha de pagamento;

0,125% sobre a receita da comercialização da

produção rural devida pelo produtor rural pessoa

jurídica e pela agroindústria; e 0,10% sobre a

receita da comercialização da produção rural

devida pelo produtor rural pessoa física e

segurado especial.

Apenas as alíquotas de contribuição ao Sebrae

não mudaram. Entretanto, o texto prevê que o

Sebrae repasse ao Fundo de Aval às Micro e

Pequenas Empresas ao menos 50% do

adicional que recebe para execução das

políticas de apoio às micro e pequenas

empresas.

Já a retribuição paga à Receita Federal pelas

entidades, pelo serviço de recolhimento das

contribuições, será de 7% do montante

arrecadado. Hoje, essa retribuição é de 3,5%. A

nova alíquota vale também por três meses para

o Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar

e Sescoop.

O que dizem as confederações

Em comunicado divulgado hoje, a Confederação

Nacional da Indústria (CNI) afirmou que o corte

nas contribuições afetará de forma drástica o

trabalho realizado pelo Sesi e Senai na

formação e preparação de mão de obra, na

educação básica de jovens de baixa renda e no

atendimento à saúde do trabalhador.

De acordo com a CNI, a redução das

contribuições pode inviabilizar também as
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diversas ações que as duas entidades têm

realizado para ajudar o país a enfrentar a

pandemia da covid-19, como a manutenção de

milhares de respiradores mecânicos,

fundamentais para pessoas infectadas com o

novo coronavírus.

'A iniciativa do governo federal vai na

contramão do que está sendo feito em diversos

países, no sentido de ampliar a proteção social

da população neste momento da crise gerada

pela pandemia do novo coronavírus', afirmou o

presidente da CNI, Robson Braga de Andrade,

no comunicado. 'Ao reduzir os recursos, sob a

justificativa de aliviar o caixa das empresas, o

governo cria outro problema muito maior:

desarticula e, em alguns casos, inviabiliza a

principal rede de apoio à tecnologia e à

inovação de empreendimentos industriais, bem

como para a formação profissional e a saúde e

segurança de milhões de trabalhadores em

todas as regiões do país', acrescentou.

Segundo as estimativas da CNI, 136 centros de

educação profissional e de serviços

tecnológicos e de inovação do Senai podem

ser fechados e 830 mil vagas de qualificação

profissional podem deixar de ser ofertadas. No

Sesi, 150 escolas e centros de atendimento à

saúde do trabalhador também devem ser

fechados e 217 mil vagas para alunos de

educação básica e continuada deixarão de ser

ofertadas. Outras 1,9 milhão de pessoas

deixarão de ser beneficiadas com atendimentos

em saúde, segundo a entidade.

Na semana passada, quando a redução das

contribuições foi anunciada, a Confederação

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (CNC) também alertou que a medida

provocará o fechamento de 265 unidades do

Sesc e do Senac, a demissão de 10.210

trabalhadores em todo o país e a redução de

mais de 36 milhões de atendimentos, vagas e

inscrições nos serviços oferecidos.

A entidade patronal afirmou que a redução dos

atendimentos vai afetar municípios que

necessitam da infraestrutura das duas

instituições, inclusive para atendimento básico

à população.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio,

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

quarta-feira, 1 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

COLABORADORE
S DO HOTEL-

ESCOLA SENAC
BARREIRA ROXA

RECEBEM
TREINAMENTO
PARA ABRIGAR
PROFISSIONAIS

DA SAÚDE

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

Os colaboradores do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa receberamo 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 recebeu 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 Estado.

Desde o último dia 22 de março, quando foi

acertada a parceria com o Governo do RN, 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.

A secretaria de Saúde do Estado será a

responsável por selecionar os profissionais a
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FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

serem abrigados no hotel, que será feito por

meio de um aplicativo desenvolvido em

parceria com a Universidade Federal do Rio

Grande do Norte. A expectativa é que os

primeiros profissionais já cheguem ao Barreira

Roxa na sexta-feira (3).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

SENAC RN, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
Versátil News/Rio Grande do Norte - Notícias

quarta-feira, 1 de abril de 2020
FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Colaboradores do Hotel-Escola Senac
Barreira Roxa receberão treinamento
para abrigar profissionais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Foto: Divulgação

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.

'Disponibilizamos as instalações do Hotel-

Escola Senac Barreira Roxa, porque

entendemos a gravidade dessa pandemia e

temos consciência da nossa responsabilidade

social em contribuir com medidas que visem

conter o contágio do Covid-19 em nosso estado.

Estamos fornecendo esse apoio, mas adotando

todos os cuidados necessários para resguardar

tanto os profissionais da saúde quanto os

colaboradores do hotel. Tenho convicção de que

esta será mais uma ação nossa, de grande valia

nesse momento de crise', afirma o presidente do

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

que reforçou a necessidade de executar a ação

de forma responsável e em consonância com as

recomendações das autoridades competentes.

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 Estado.
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FECOMÉRCIO-RN - BARREIRA ROXA

Desde o último dia 22 de março, quando foi

acertada a parceria com o Governo do RN, 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.

Nos apartamentos, foi feita a separação das

camas, mantendo sempre 1,5m de distância

entre elas; além da retirada de itens

decorativos como abajures e cortinas, restando

apenas objetos essenciais. Espaços de lazer

como piscina, academia, salão de jogos,

brinquedoteca, bar e café estão todos

interditados para circulação. As três refeições

diárias serão oferecidas no restaurante Newton

Navarro, que terá espaços marcados para

circulação e aproximação.

Todos os processos de limpeza e higienização

do hotel estão sendo reforçados com aplicação

de álcool 70% em todas as superfícies, bem

como a distribuição desse item em ambientes

com maior circulação de pessoas. Todos os

colaboradores trabalharão com EPI

(equipamentos de proteção individual), como

máscaras e luvas. Terão acesso ao hotel

somente os colaboradores e profissionais da

saúde que não tenham sido testados positivo

para o Coronavírus.

A secretaria de Saúde do Estado será a

responsável por selecionar os profissionais a

serem abrigados no hotel, que será feito por

meio de um aplicativo desenvolvido em

parceria com a Universidade Federal do Rio

Grande do Norte. A expectativa é que os

primeiros profissionais já cheguem ao Barreira

Roxa na sexta-feira, 3.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ, SENAC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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FECOMÉRCIO-RN
Versátil News/Rio Grande do Norte - Notícias

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

Governo do Estado deve divulgar
ainda esta semana ações de apoio ao

setor produtivo potiguar

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo

Queiroz, participou, na tarde desta segunda-

feira (30) de uma videoconferência com a

governadora Fátima Bezerra e parte do seu

secretariado (mais precisamente os titulares das

pastas de Tributação, Carlos Eduardo Xavier; de

Planejamento, Aldemir Freire; do Turismo, Ana

Maria Costa; do Desenvolvimento Econômico,

Jaime Calado; e do Gabinete Civil, Raimundo

Alves). Na pauta da reunião - da qual

participaram ainda outros líderes do setor

produtivo potiguar - medidas de enfrentamento

da crise causada pela Covid-19.

Além de Marcelo Queiroz participaram

representantes ou presidentes das federações

das Indústrias, dos Transportes, da Agricultura,

das Câmara de Dirigentes Lojistas, das

Associações Comerciais, da CDL Natal, da

Associação Comercial, do Sebrae, da ABIH, da

Abrasel, do Sindicato de Hotéis Bares e

Restaurantes, da APEC e do Sindetur.

Queiroz reforçou o sentimento do empresariado

de que, de fato, a maior preocupação de todos é

com a vida das pessoas. 'Entendemos e

aceitamos a necessidade do isolamento social.

Mas precisamos que o Estado, em todas as

suas esferas, socorra as empresas e,

sobretudo, os empregos que geramos. Até

porque a manutenção da atividade econômica

também é necessária para que o poder público

tenha recursos, oriundos dos impostos, para

combater o vírus', afirmou Queiroz.

O presidente da Fecomércio lembrou que desde

o dia 19 de março foi entregue por ele e por

representantes da FCDL, CDL Natal e Facern,

ao Governo do Estado, um documento no qual

são listadas medidas que poderiam dar um

alívio às empresas do segmento de comércio,

serviços e turismo potiguar.
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A governadora Fátima Bezerra fez questão de

antecipar algumas medidas (listadas abaixo)

que já atendem parcialmente aos pleitos

apresentados pelas entidades do comércio.

'Como todos vocês sabem, nós também temos

as nossas dificuldades e estamos dependendo

do Governo Federal. Muita coisa já foi

anunciada de socorro aos estados e pouca

coisa foi realmente efetivada. Mas estamos,

sim, sensíveis às dificuldades do nosso setor

produtivo e queremos estender-lhe a mão,

reafirmando o canal perene de diálogo entre

nós que tem sido marca do meu governo',

afirmou a governadora.

Marcelo Queiroz comentou sobre o Decreto

número 29.556, de 24 de março, ainda em

vigor, e que estipula uma série de regras e

proibições para o funcionamento do comércio,

cuja validade deve se expirar no próximo dia 2

de abril. 'Nós iremos prorrogar o Decreto. Ainda

não sei exatamente até quando. Mas estamos

convencidos de que ainda não temos

condições de retomar o ritmo normal', afirmou a

governadora.

Queiroz lembrou que o Decreto em vigor não

proíbe o funcionamento do comércio de uma

maneira geral (apenas alguns setores

específicos, como shoppings e restaurantes,

por exemplo, excetuando-se, este último, no

caso de estabelecimentos exclusivamente para

entrega em domicílio e como pontos de coleta),

mas estipula regras rígidas para quem deseja

abrir. 'Hoje, tecnicamente, é possível abrir uma

loja desde que, entre outras coisas, ela

disponha de ventilação natural, só receba um

número máximo de clientes por vez e instale

anteparos nos caixas para proteger

colaboradores e clientes. Dentro destas

normas, do bom senso e de tudo o que

preconizam as autoridades de saúde, os

comerciantes que entenderem que é viável

abrir seu negócio podem fazê-lo. Mas, repito, é

preciso bom senso e o atendimento a todas as

regras e normas', afirmou ele.

Outros temas igualmente importantes, como a

criação de linhas de crédito estruturadas para

Micro e Pequenas empresas e

Empreendedores Individuais por meio da

Agência de Fomento do RN; a prorrogação da

validade de todas as licenças concedidas pelo

Estado (como ambientais, de Vigilância

Sanitária e dos Bombeiros) e a criação de um

programa de estímulo das compras

governamentais nas empresas locais, serão

resolvidos numa próxima reunião, com o

mesmo grupo, marcada para a segunda, 6, às

14h30, também por vídeoconferência.

Pleitos já atendidos ou em processo de

atendimento pelo Governo do Estado:

? Suspensão de pagamentos de parcelamentos

de ICMS já existentes por 90 dias - SERÁ

ENCAMINHADO PARA APRECIAÇÃO DO

CONFAZ (CONSELHO NACIONAL DE

POLÍTICA FAZENDÁRIA) EM REUNIÃO NA

14



FECOMÉRCIO-RN
Versátil News/Rio Grande do Norte - Notícias

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

PR?XIMA SEXTA-FEIRA, 3.

? Suspensão, por 90 dias, do pagamento do

ICMS relativo ao Simples Nacional - SERÁ

ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO DO

COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

AINDA ESTA SEMANA;

? Ampliação da validade das certidões

negativas para 90 dias;

? Cadastramento dos contribuintes para

postergar o recolhimento do ICMS antecipado

para o dia 25 do mês seguinte;

? Suspensão de prazos para entrega de

documentos e relatórios tributários e fiscais

pelas empresas;

? Isenção de impostos estaduais para doações

de mercadorias destinadas aos órgãos públicos

e assistenciais;

- Reforço na segurança pública visando a

manutenção da integridade das empresas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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