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EMPRESÁRIO MARCELO QUEIROZ
DÁ INÍCIO À EXPANSÃO DE SUA
REDE DE FARMÁCIAS EM NATAL

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

O empresário e presidente da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do

Estado (Fecomércio RN), Marcelo Queiroz, deu

início nessa segunda-feira (20), à expansão de

sua rede de farmácias em Natal.

Comerciante do setor há quase 40 anos,

Queiroz irá abrir nos próximos trinta dias um

total de três novas unidades, passando a gerar

250 empregos formais entre diretos e indiretos.

As lojas têm as duas bandeiras representadas

pelo empresário no estado: Big Fort e

UltraPopular. Nessa segunda, foi aberta a

primeira das três novas lojas, localizada no

bairro do Alecrim, na esquina da avenida

Presidente Bandeira (avenida 2) com a rua dos

Canindés (avenida 6).

'Até o final de fevereiro iremos inaugurar ainda

uma nova loja no Centro de Natal e outra em

Ponta Negra', afirma o empresário.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ
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Empresário Marcelo Queiroz dá início
à expansão de sua rede de farmácias

em Natal

Clique aqui para abrir a imagem

O empresário e presidente da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do

Estado (Fecomércio RN), Marcelo Queiroz, deu

início nesta segunda-feira, 20, à expansão de

sua rede de farmácias em Natal. Comerciante

do setor há quase 40 anos, Queiroz irá abrir nos

próximos trinta dias um total de três novas

unidades, passando a gerar 250 empregos

formais entre diretos e indiretos. As lojas têm as

duas bandeiras representadas pelo empresário

no estado: Big Fort e UltraPopular. Nesta

segunda, foi aberta a primeira das três novas

lojas, localizada no bairro do Alecrim na esquina

da avenida Presidente Bandeira (avenida Dois)

com a Rua dos Canindés (avenida Seis).

"Até o final de fevereiro iremos inaugurar ainda

uma nova loja no Centro de Natal e outra em

Ponta Negra. É a nossa aposta de que 2020

será um ano melhor para a economia e, em

particular, para o varejo do nosso estado.

Estamos apostando no nosso povo, gerando

ocupação e renda. Estamos fazendo a nossa

parte", afirma o empresário.

A nova loja do Alecrim traz a bandeira

UltraPopular, a mesma que estará na fachada

da nova loja do Centro. Já a loja de Ponta Negra

terá a marca Big Fort. O gerente geral das lojas,

Fábio Queiroz, explica a opção por cada

bandeira. "Nós temos estas duas franquias. A

UltraPopular tem uma característica de ofertar

preços mais atrativos e uma linha mais básica

de produtos. Já a Big Fort tem uma mix

diferenciado de itens e foco numa classe

econômica mais alta. Após as três inaugurações

nós teremos três lojas com a bandeira

UltraPopular (Cidade da Esperança, Alecrim e

Centro) e duas com a Big Fort (Zona Norte e

Ponta Negra)", diz ele.

Autor(a): Saulo de Castro

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Fecomércio/RN: Prêmio SESC de
Literatura abre inscrições para edição

2020

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

As inscrições para o Prêmio SESC de Literatura,

um dos mais importantes do país, estão abertas

a partir desta segunda-feira (20).

Os autores estreantes podem inscrever suas

obras inéditas nas categorias Romance ou

Conto.

Os interessados têm até 20 de fevereiro, uma

quinta-feira, para concluir o processo de

inscrição, que é gratuito e online.

O regulamento completo pode ser acessado em

www.sesc.com.br/portal/site/premiosesc, diz

nota extraída do portal virtual da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio/RN).

Os vencedores têm suas obras publicadas e

distribuídas pela editora Record, com tiragem

inicial de dois mil exemplares.

Desde a sua criação, mais de 14 mil livros foram

inscritos e 29 novos autores foram revelados.

A premiação foi criada em 2003 e se consolidou

como a principal do país para autores iniciantes.

No ano passado, houve recorde de inscritos

com 1.969 obras, sendo 1.043 romances e 926

livros de contos.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Equipe Econômica de Bolsonaro
venderá 4,8 mil imóveis para reforçar

o caixa do governo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Jair Sampaio

A equipe econômica do Governo do Distrito

Federal (GDF) está debruçada em processos de

4,8 mil imóveis - entre lotes, terrenos, casas e

apartamentos - para avaliar individualmente a

situação de cada um deles.

A meta é vender todas as unidades. A

prioridade é licitar aqueles bens patrimoniais

com situação já regularizada até 2024, último

ano da atual gestão de Ibaneis Rocha (MDB).

A informação foi anunciada ao Metrópoles pelo

secretário de Economia, André Clemente,

nessa segunda-feira (20/01/2020). Segundo ele,

o patrimônio ultrapassa a casa dos bilhões de

reais, mas a divulgação dos valores de cada

imóvel só será efetivada na proximidade da

autorização da venda.

'Diante da quantidade de imóveis, o cronograma

e os valores somente serão anunciados por

ocasião da venda, preservando o mercado e a

operação. Qualquer especulação sobre preço,

neste momento, poderia afetar a própria

expectativa dos agentes econômicos', explicou

Clemente à coluna.

De acordo com o secretário, serão priorizados

os imóveis que tenham apelo econômico, ou

seja, viabilidade comercial, tais como terrenos

em áreas comerciais e imóveis funcionais.

'Outros fazem parte do conjunto urbanístico de

Brasília e, por isso, são tombados pela Unesco

[Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura], o que dificulta

a sua viabilidade econômica', ponderou.

Há imóveis em praticamente todas as regiões

administrativas do DF. A reportagem apurou

que, nessa extensa carta imobiliária do Distrito

Federal, um dos terrenos de maior valor está

localizado na vizinhança do Setor Noroeste, nas

proximidades do Parque Nacional de Brasília.

Apenas esse patrimônio está avaliado em mais

de R$ 1 bilhão.

Clemente prefere não falar em datas, mas

argumenta que todo o resultado da venda será

utilizado para financiar novos investimentos:

'Falo de obras em viadutos, vias públicas,

mobilidade, equipamentos públicos de saúde,

educação e segurança'.
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Em agosto de 2019, o governador Ibaneis

Rocha (MDB) adiantou que priorizaria, como

um primeiro pacote, colocar à venda

aproximadamente 40 imóveis de propriedade

do Distrito Federal.

Contudo, na época, o titular do Palácio do Buriti

explicou que ainda aguardava pareceres de

órgãos que cuidam da gestão imobiliária do DF,

como a Secretaria de Economia, Agência de

Desenvolvimento do DF (Terracap) e da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e

Habitação (Seduh). Hoje, esses documentos

estão em fase de conclusão.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Seguro-desemprego em atraso deve
ser liberado até quarta

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

R7

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

Os trabalhadores com dificuldade de acesso ao

seguro-desemprego deverão ter o benefício

liberado até esta quarta-feira (22). A informação

é da Secretaria Especial de Previdência e

Trabalho do Ministério da Economia. Segundo

a secretaria, até lá, todos os pedidos e recursos

serão reprocessados.

Os benefícios pedidos a partir de segunda-feira

(20) voltaram a ser liberados automaticamente.

Desde a segunda quinzena de dezembro, o

ministério tem recebido relatos de trabalhadores

que fizeram o saque imediato (de até R$ 998

por conta ativa e inativa) do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço (FGTS) após terem sido

dispensados e ficaram com a liberação do

seguro-desemprego travada.

Pelo procedimento tradicional, o benefício só é

automaticamente liberado quando o registro

mais recente nas bases de dados do FGTS

indica demissão sem justa causa. A consulta é

feita para evitar fraudes e assegurar se o

empregado dispensado realmente pode receber

o benefício. Situações como demissão por justa

causa ou fim de contrato temporário não dão

direito ao seguro.

O problema, segundo o governo, ocorreu no

caso de trabalhadores cuja última

movimentação na base de dados estava

relacionada ao saque imediato. O sistema

informático interpretou o registro como indicativo

de que o empregado não poderia ter acesso ao

seguro-desemprego.

Nesses casos, os trabalhadores seguiam a

orientação do governo de entrar com um

recurso administrativo e esperar a liberação do

benefício, acarretando o atraso no pagamento

de dois a três meses.

O processo pode ser acompanhado pelo portal

www.gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de

Trabalho Digital para quem tem smartphones e

tablets. O Ministério da Economia informou

que, mesmo quem não entrou com recurso, mas

tiver o saque imediato registrado após a
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demissão sem justa causa, terá o benefício

liberado automaticamente.

A Secretaria Especial de Previdência e

Trabalho informou que, desde que constatou o

problema, os técnicos estão trabalhando nas

correções para garantir a liberação automática

para quem fez o saque imediato pouco depois

da demissão. O ministério informou que a

Caixa Econômica Federal, que administra o

FGTS, está participando das soluções técnicas.

Pago a trabalhadores formais dispensados sem

justa causa, o seguro-desemprego dá direito de

três a cinco parcelas mensais, conforme o

tempo trabalhado. O valor varia do salário

mínimo (R$ 1.039 atualmente e R$ 1.045 a

partir de fevereiro) a R$ 1.813,03. Quem

trabalhou de seis a 11 meses recebe três

prestações. Quem trabalhou de 12 a 23 meses

tem direito a quatro prestações. Apenas quem

trabalhou no mínimo 24 meses recebe as cinco

parcelas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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GUEDES DEFENDE
CONGELAMENTO DO SALÁRIO DE

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Clique aqui para abrir a imagem

GUEDES DEFENDE CONGELAMENTO DO

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Foto: Divulgação

Durante sua fala em um painel no Fórum

Econômico Mundial , em Davos, na Suíça, o

ministro da Economia, Paulo Guedes ,

defendeu o congelamento de salários de

funcionários públicos. Segundo ele, essa é uma

das maiores medidas do governo para conter os

gastos públicos.

A ideia de congelar os salários consta na

Proposta de Emenda à Constituição ( PEC )

Emergencial , que ainda está em estágio inicial

de tramitação no Congresso . Em Davos,

Guedes afirmou que se os salários ficarem

congelados por cerca de dois anos, a situação

estaria controlada.

Além do congelamento , o ministro citou duas

outras medidas já tomadas pelo governo

Bolsonaro . Para Guedes , a reforma da

Previdência e a redução do pagamento dos

juros da dívida também são cruciais para

controlar a despesa.

Em sua fala, o ministro afirmou que o Brasil já

voltou à rota de crescimento, apostando que o

país deve registrar alta de 1,2% no Produto

Interno Bruto ( PIB ) em 2019. Para este ano, o

palpite de Guedes é que o crescimento seja de

2,5%. 'Estamos começando a crescer e

acreditamos que contribuiremos para o

crescimento da região', disse ele, se referindo à

América Latina .

O dado oficial do crescimento do Brasil em 2019

ainda não foi divulgado pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística ( IBGE ), o que

acontecerá em 4 de março.

Do IG

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Seguro-desemprego em atraso deve
ser liberado até o dia 22

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

Até a próxima quarta-feira (22), os trabalhadores

com dificuldade de acesso ao seguro-

desemprego deverão ter o benefício liberado. A

informação é da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho do Ministério da

Economia. Segundo a secretaria, até lá, todos

os pedidos e recursos serão reprocessados.

Os benefícios pedidos a partir de segunda-feira

(20) voltarão a ser liberados automaticamente.

Desde a segunda quinzena de dezembro, o

ministério tem recebido relatos de trabalhadores

que fizeram o saque imediato (de até R$ 998

por conta ativa e inativa) do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço (FGTS) após terem sido

dispensados e ficaram com a liberação do

seguro-desemprego travada.

Pelo procedimento tradicional, o benefício só é

automaticamente liberado quando o registro

mais recente nas bases de dados do FGTS

indica demissão sem justa causa. A consulta é

feita para evitar fraudes e assegurar se o

empregado dispensado realmente pode receber

o benefício. Situações como demissão por justa

causa ou fim de contrato temporário não dão

direito ao seguro.

O problema, segundo o governo, ocorreu no

caso de trabalhadores cuja última

movimentação na base de dados estava

relacionada ao saque imediato. O sistema

informático interpretou o registro como indicativo

de que o empregado não poderia ter acesso ao

seguro-desemprego. Nesses casos, os

trabalhadores seguiam a orientação do governo

de entrar com um recurso administrativo e

esperar a liberação do benefício, acarretando o

atraso no pagamento de dois a três meses.

O processo pode ser acompanhado pelo portal

www.gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de

Trabalho Digital para quem tem smartphones e

tablets. O Ministério da Economia informou

que, mesmo quem não entrou com recurso, mas

tiver o saque imediato registrado após a

demissão sem justa causa, terá o benefício

liberado automaticamente.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

informou que, desde que constatou o problema,

os técnicos estão trabalhando nas correções
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para garantir a liberação automática para quem

fez o saque imediato pouco depois da

demissão. O ministério informou que a Caixa

Econômica Federal, que administra o FGTS,

está participando das soluções técnicas.

Pago a trabalhadores formais dispensados sem

justa causa, o seguro-desemprego dá direito de

três a cinco parcelas mensais, conforme o

tempo trabalhado. O valor varia do salário

mínimo (R$ 1.039 atualmente e R$ 1.045 a

partir de fevereiro) a R$ 1.813,03. Quem

trabalhou de seis a 11 meses recebe três

prestações. Quem trabalhou de 12 a 23 meses

tem direito a quatro prestações. Apenas quem

trabalhou no mínimo 24 meses recebe as cinco

parcelas.

O post Seguro-desemprego em atraso deve ser

liberado até o dia 22 apareceu primeiro em

Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Dólar ultrapassa R$ 4,20 e fecha no
maior valor do ano

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Tatiana Alcantara

Em um dia tenso no mercado, a Bolsa de

Valores caiu, e o dólar norte-americano fechou

no maior valor em mais de um mês e meio. O

dólar comercial fechou esta terça-feira (21)

vendido a R$ 4,206, com alta de R$ 0,017

(0,4%). A divisa está no maior valor de

fechamento desde 2 de dezembro (R$ 4,214).

O dólar operou em alta durante toda a sessão e

fechou próxima do valor máximo do dia. A

moeda norte-americana acumula valorização de

4,8% em 2020. A volatilidade também refletiu-se

na cotação do euro, que fechou o dia vendido a

R$ 4,67, com alta de 0,42%.

No mercado de ações, o dia também foi de

tensões. O Ibovespa, índice da B3 (antiga Bolsa

de Valores de São Paulo), fechou o dia em

queda de 1,03%, aos 117.026 pontos. A Bolsa

interrompeu uma sequência de três sessões de

alta.

A sessão foi marcada pelo receio de que o novo

vírus descoberto na China traga impactos para a

segunda maior economia do planeta. O país

asiático confirmou hoje a sexta morte pelo

coronavírus, que provoca pneumonia. A China e

países próximos adotaram medidas para conter

a disseminação da doença.

A alta do dólar e a queda na bolsa

intensificaram-se no meio da tarde, quando foi

confirmado o primeiro caso de infecção pelo

novo vírus nos Estados Unidos.

Agencia Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Mercado de revenda de veículos
novos e seminovos segue em

recuperação no RN

Clique aqui para abrir a imagem

A confiança voltou ao mercado de carros novos

e seminovos e já não era sem tempo. Desde o

ano passado, depois de um jejum de quatro

anos, concessionárias como a Via Costeira

Volkswagen, segunda marca em volume de

comercialização no País, aumentou em 40%

suas vendas. As concessionárias no Rio Grande

do Norte registraram a venda de 43.937

unidades em 2019, segundo a Federação

Nacional da Distribuição de Veículos

Automotores (Fenabrave). O número é 1,18%

maior que o de 2018, com 43.426 veículos

vendidos. O crescimento já é comemorado pelo

setor, pois representa uma retomada nos

negócios, após três anos de retração. Na Via

Costeira Volkswagen, a tendência positiva

exigiu de seu gerente comercial, Erick

Guilherme, em troca, atitudes compatíveis para

o momento, como sair de sua antiga sala

envidraçada no mezanino para ocupar uma

pequena mesa estrategicamente localizada

entre os vendedores e a poucos metros dos

carros em exposição. Envergando o uniforme da

empresa, com o símbolo da fabricante alemã no

peito, Guilherme, aos 53 anos, é o produto dos

novos tempos, embora tenha 30 anos de

mercado. Depois de fazer cursos, e vendo a

tendência de cada vez menos pessoas

frequentando as lojas, o executivo adotou

padrões até então heterodoxos para o cargo

que ocupa. 'Passei a trabalhar junto com a

equipe, monitorando os resultados de vendas

fora da loja e trabalhando numa das almas

desse negócio que é o pós-venda', resume

Guilherme. Há boas razões para isso. O gerente

comercial explica que, com a reação da

economia, resultado de uma melhor e mais

ampla oferta da pelas concessionárias em seus

clientes e no público em geral passou a ser uma

importante moeda de troca. 'Se já era no

passado, essa percepção aumentou muito nos

últimos anos em que a crise econômica

produziu estragos no mercado, tirando muitos

players tradicionais do jogo', analisa Erick

Guilherme.

SEGMENTOS

Para que entenda melhor o mecanismo de

vendas no segmento dos novos e seminovos,

ele explica que, a exemplo do que sempre
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aconteceu, o carro continua sendo uma

conquista de vida para a maioria dos

consumidores, cujo tíquete médio é de R$ 70

mil. Há pelo menos quatro tipos de

consumidores de carros: aqueles que compram

por impulso quando tem dinheiro; o racional,

que pensa muitas vezes antes de comprar; o

emocional, que namora o produto e o funcional,

que compra por necessidade, caso das

empresas. Guilherme explica que, dentro

esses, os maiores volumes de negócio acabam

se concretizando entre os chamados

'funcionais', principalmente pela necessidade

de renovação de frotas. 'Temos uma política de

acolher muito bem quem fez a última compra

conosco, abrindo a caixa de facilidades, como

a troca com troco, sempre orientando o cliente

a não comprometer mais de 12% de sua renda

pessoas com as mensalidades', lembra

Guilherme. Hoje, segundo ele, a proporção de

seminovos para novos segue a proporção 60%

para 40%, nessa ordem, por conta da

economia, uma vez que um carro usado em

excelente estado e opcionais pode custa em

média 15% a menos em relação ao similar de

fábrica do mesmo ano. Outro fato que

Guilherme percebeu é que a implementação de

interessante como política para os clientes da

segunda unidade, ou seja, aquela pessoa que

comprou e voltou. Via Costeira Volkswagen é

ampla, com ligeira predominância para a faixa

etária dos 35 aos 55 anos, seguida da faixa

entre 25 a 35 e terminando com clientes entre

55 a 80 anos.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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