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Senac RN está com matrículas para
cursos de Idiomas

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O Senac RN está com matrículas abertas para

os cursos de Idiomas em Natal, Macaíba, Assú

e Mossoró. Interessados podem realizar

matrícula de forma presencial, em qualquer uma

das unidades da instituição no estado. As vagas

são para o primeiro semestre de 2020, com

aulas previstas para iniciarem em 10 de

fevereiro. Estão sendo oferecidas turmas em

diferentes níveis para cinco idiomas: Inglês,

Espanhol, Italiano, Alemão e Francês.

Para as pessoas que já possuem conhecimento

do idioma desejado, o Senac realiza testes de

nivelamento. Os testes estarão disponíveis para

agendamento a partir do dia 20 de janeiro de

2020, por meio do site

http://nivelamento.rn.senac.br As provas serão

realizadas no período de 03 a 06 de fevereiro.

Há 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio

Grande do Norte, o Senac é referência neste

segmento, aplicando uma metodologia que

privilegia a compreensão e expressão oral e

escrita em um contexto real. A instituição se

destaca por oferecer aos seus alunos opções de

turmas com carga horária diferenciada,

instrutores certificados internacionalmente e que

estão em sintonia com as atuais exigências de

mercado.

'No mundo globalizado em que vivemos, com

constantes inovações tecnológicas, ser fluente

em outro idioma passou a ser um pré-requisito.

Há 20 anos, o Senac entende essa realidade e

se dedica para oferecer cursos de idiomas que

se adequam às exigências do mercado atual e

do futuro', afirma o diretor regional do Senac,

Raniery Pimenta.

Informações detalhadas sobre os níveis

ofertados, valores e descontos, podem ser

obtidas através do telefone (84) 4005-1000.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Senac/RN: Órgão está com matrículas
para cursos de Idiomas em Assú e

outros municípios

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

do RN (Senac/RN) está com matrículas abertas

para os cursos de Idiomas em Natal, Macaíba,

Assú e Mossoró. Interessados podem realizar

matrícula de forma presencial, em qualquer uma

das unidades da instituição no estado. As vagas

são para o primeiro semestre de 2020, com

aulas previstas para iniciarem em 10 de

fevereiro, uma segunda-feira. Estão sendo

oferecidas turmas em diferentes níveis para

cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano,

Alemão e Francês. Para as pessoas que já

possuem conhecimento do idioma desejado, o

Senac realiza testes de nivelamento. Os testes

estarão disponíveis para agendamento por meio

do site http://nivelamento.rn.senac.br. As provas

serão realizadas no período de 03 a 06 de

fevereiro, registra informação da assessoria de

imprensa do Senac potiguar.

Informações detalhadas sobre os níveis

ofertados, valores e descontos, podem ser

obtidas através do telefone (84) 4005-1000.

Confira AQUI as modalidades ofertadas no

semestre 2020.1 especificamente no âmbito do

núcleo do Senac/RN em Assú.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Sesc seleciona mediadores em artes
visuais

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

O Sistema Fecomércio, por meio do Serviço

Social do Comércio do Rio Grande do Norte

(Sesc RN), recebe, entre os dias 1º e 9 de

fevereiro, currículos de interessados para

mediação em artes visuais da Galeria Sesc,

localizada no Sesc Cidade Alta, em Natal. São

ofertadas duas vagas. Os currículos devem ser

enviados ao e-mail cultura@rn.sesc.com.br ou

deixados na própria unidade, de segunda a

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os selecionados receberão remuneração de R$

1.500,00 (bruto) para cumprir a carga horária de

5h por dia, de segunda a sexta-feira (com

possibilidade de ações no fim de semana). São

disponibilizadas duas opções de horário: das 9h

às 14h (primeiro turno) e das 14h às 19h

(segundo turno).

As vagas são para o período de março a

dezembro e podem inscrever-se doutores,

mestres, especialistas, graduados e alunos (a

partir do 3º período) das seguintes áreas de

conhecimento: educação artística, artes visuais,

artes cênicas, história e produção cultural, como

também artistas ou curadores com curso

superior nas referidas áreas ou áreas afins,

residentes no estado do Rio Grande do Norte.

O mediador será o elo entre as exposições

artísticas e o público visitante. Além de

contextualizar o expectador, o profissional

desenvolverá ações de arte-educação com o

público, incluindo grupos escolares. A lista com

os selecionados será divulgada dia 19/03 no site

do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. A Galeria

Sesc é um dos poucos espaços culturais de

Natal que disponibiliza mediadores em arte

visuais em suas exposições.

Serviço:

O quê? Seleção de mediadores para Galeria

Sesc 2020

Inscrições? 1º a 9 de fevereiro

Onde? Enviar currículo para

cultura@rn.sesc.com.br com o título 'Currículo

para mediação em artes visuais Galeria Sesc

2020', ou deixar presencialmente de segunda a

sexta-feira, no Sesc Cidade Alta, na Rua
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Coronel Bezerra, 33, das 8h às 12h e das 13h

às 17h.

Edital: www.sescrn.com.br

Inscrição gratuita

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN
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Sesc seleciona mediadores em artes
visuais

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O Sistema Fecomércio, por meio do Serviço

Social do Comércio do Rio Grande do Norte

(Sesc RN), recebe, entre os dias 1º e 9 de

fevereiro, currículos de interessados para

mediação em artes visuais da Galeria Sesc,

localizada no Sesc Cidade Alta, em Natal. São

ofertadas duas vagas. Os currículos devem ser

enviados ao e-mail cultura@rn.sesc.com.br ou

deixados na própria unidade, de segunda a

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os selecionados receberão remuneração de R$

1.500,00 (bruto) para cumprir a carga horária de

5h por dia, de segunda a sexta-feira (com

possibilidade de ações no fim de semana). São

disponibilizadas duas opções de horário: das 9h

às 14h (primeiro turno) e das 14h às 19h

(segundo turno).

As vagas são para o período de março a

dezembro e podem inscrever-se doutores,

mestres, especialistas, graduados e alunos (a

partir do 3º período) das seguintes áreas de

conhecimento: educação artística, artes visuais,

artes cênicas, história e produção cultural, como

também artistas ou curadores com curso

superior nas referidas áreas ou áreas afins,

residentes no estado do Rio Grande do Norte.

O mediador será o elo entre as exposições

artísticas e o público visitante. Além de

contextualizar o expectador, o profissional

desenvolverá ações de arte-educação com o

público, incluindo grupos escolares. A lista com

os selecionados será divulgada dia 19/03 no site

do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. A Galeria

Sesc é um dos poucos espaços culturais de

Natal que disponibiliza mediadores em arte

visuais em suas exposições.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN
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Produção de combustíveis recua em
2019, diz ANP

Clique aqui para abrir a imagem

A produção de gasolina no ano passado ficou

praticamente estável em relação a 2018,

enquanto diesel, querosene de aviação (QAV) e

GLP (gás de cozinha) registraram queda na

produção em relação ao ano anterior, refletindo

a fraqueza da economia, segundo dados da

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis (ANP).

Segundo a ANP, foram produzidos 23,8 milhões

de metros cúbicos de gasolina em 2019, 0,7%

acima da produção de 2018. O óleo diesel,

combustível mais vendido no País, teve queda

de 2,3%, para 40,9 milhões de metros cúbicos.

Em 2014, recorde da série histórica, a produção

de diesel foi de 49,5 milhões de metros cúbicos.

Já o QAV teve a maior queda, de 4,8%, para 6

milhões de metros cúbicos em 2019.

A produção de Gás Natural Liquefeito (GLP)

caiu para 7,2 milhões de metros cúbicos. Em

2014, a produção de diesel foi de 49,5 milhões

de metros cúbicos contra 7,4 milhões de metros

cúbicos no ano anterior, recuo de 2,1%. No

total, a produção nas refinarias brasileiras subiu

1%, para 104,2 milhões de metros cúbicos,

contra 104, 1 milhões em 2018, bem aquém do

recorde da série histórica da ANP registrado em

2014, de 126,4 milhões de metros cúbicos.

Ainda com volume muito baixo para influenciar

no mercado, as refinarias privadas

Riograndense (gasolina e diesel), Manguinhos

(gasolina) e Dax Oil (solventes, gasolina, diesel)

registraram alta de produção no ano passado,

de 7,3%, 9% e 21,6%, respectivamente. Juntas,

a produção dessas refinarias somam cerca de

1,5 milhão de metros cúbicos de derivados de

petróleo.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Bolsonaro diz que vai tornar sem
efeito a admissão de ex-número 2 da

Casa Civil em novo cargo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Foto: Divulgação/ Presidência da

República/Alan Santos

O presidente Jair Bolsonaro escreveu em uma

rede social nesta quinta-feira (30) que vai tornar

sem efeito a admissão do ex-número 2 da Casa

Civil, Vicente Santini, no novo cargo. Esta é a

segunda vez na semana que Bolsonaro anuncia

a saída de Santini de algum posto no governo.

Santini foi primeiramente exonerado por

Bolsonaro do cargo de secretário-executivo da

Casa Civil, na quarta-feira (29). O presidente

não gostou de ele ter usado um voo da Força

Aérea Brasileira para viajar à Índia. Logo depois,

Santini foi nomeado novamente para outro

cargo na Casa Civil. Ele seria assessor especial

da Secretaria Especial de Relacionamento

Externo da Casa Civil. Agora o presidente está

dispensando o servidor também da nova função.

No cargo de número 2 da Casa Civil, de

natureza especial, Santini recebia um salário

bruto de R$ 17.327,65 mensais. No novo cargo,

de categoria DAS 102.6, a remuneração

prevista seria de R$ 16.944,90 (R$ 382,75 a

menos).

Após a primeira exoneração e nomeação no

novo cargo, a Casa Civil disse em nota que:

'O presidente [Bolsonaro] e Vicente Santini

conversaram, e o presidente entendeu que o

Santini deve seguir colaborando com o

governo.'

De acordo com o blog do Valdo Cruz, o

deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o

senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filhos do

presidente, haviam feito um apelo para ele

manter Santini no governo. Os dois são amigos

de Santini e, após a primeira exoneração,

haviam pedido para Bolsonaro aceitá-lo em um

novo cargo. Foi lembrado que Santini, durante a

campanha, chegou a conseguir segurança extra

para a mulher de Bolsonaro, Michelle -

intermediada por um irmão de Santini em São

Paulo.

Bolsonaro informou ainda que decidiu exonerar

o ministro interino da Casa Civil, Fernando

Moura, que assinou a nomeação de Santini para
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o novo cargo.

Todas essas modificações na Casa Civil

ocorrem em um momento em que o ministro

titular, Onyx Lorenozini, está de férias.

Lorenzoni havia escolhido Moura (então

secretário-adjunto) para substituir Santini na

Secretaria Executiva da pasta.

Na saída da residência oficial do Palácio da

Alvorada, na manhã desta quinta, Bolsonaro

não quis responder as perguntas dos

jornalistas sobre as demissões na Casa Civil.

Ele disse que todas as informações estavam na

postagem dele nas redes sociais.

PPI sai da Casa Civil

O presidente também anunciou em sua

postagem na rede social que o Programa de

Parcerias de Investimentos (PPI) vai sair da

alçada da Casa Civil e passará a ficar sob

responsabilidade do Ministério da Economia.

O PPI foi criado em 2017, pelo governo do

então presidente Michel Temer. O objetivo do

programa é criar parcerias entre o governo e a

iniciativa privada em projetos, principalmente,

de infraestrutura. Fazem parte das atribuições,

por exemplo, as privatizações e concessões

consideradas estratégicas pelo governo, como

as de rodovias, ferrovias e aeroportos.

No início do governo Bolsonaro, o PPI ficou sob

o comando do ex-ministro da Secretaria de

Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Quando Santos Cruz foi exonerado, o

programa passou para a Casa Civil,

comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni.

Onyx Lorenzoni

A decisão de retirar o PPI da Casa Civil exclui

uma das mais importantes atribuições da pasta.

Um dos principais nomes da campanha de

Bolsonaro, Onyx comandou a transição de

governo e assumiu a Casa Civil, porém perdeu

força desde o início da gestão, em janeiro de

2019.

Onyx era o articulador político do Planalto. A

missão, no entanto, foi repassada ao ministro

Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de

Governo, que é general do Exército e amigo de

Bolsonaro.

Também saiu da Casa Civil a Subchefia para

Assuntos Jurídicos (SAJ), que analisa a

viabilidade jurídica dos atos assinados pelo

presidente. A SAJ em governos passados

ficava na Casa Civil, mas foi transferida para a

Secretaria-Geral, comandado pelo ministro

Jorge Oliveira.

G1

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Empresários e líderes prestigiam
primeiro evento da agenda LIDE no

RN

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Foto: Divulgação

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais,

unidade do Rio Grande do Norte, reuniu

empresas e empresários do Estado em almoço

especial nesta quarta-feira (29), no Nau

Restaurante, em Natal. Presidente do LIDE/RN,

o jornalista Jean Valério apresentou a agenda

de eventos para 2020 e os benefícios de ser

LIDE, o maior clube de networking do Brasil,

presente em quase todos os Estados e 11

países, conectando empresas e gerando

oportunidades de negócios para os associados.

'Temos a missão de construir um ambiente de

negócios forte e gerar conexões para elevar o

nível e os resultados das nossas empresas',

destacou Jean Valério. Em seu discurso de

agradecimento, Jean reforçou a importância da

união dos empresários em torno do propósito do

LIDE. Também anunciou agenda prévia de

encontros com nomes como o do economista

Henrique Meireles, o maior investidor de

startups do Brasil João Kepler, o educador

financeiro Ben Zruel, entre outros.

'O LIDE RN chegou com força e apoio do LIDE

GLOBAL. Os associados terão agenda de pelo

menos 12 eventos no Estado, dezenas de

eventos em São Paulo e fora do Brasil nas

unidades internacionais. Os maiores líderes

estão conectados pelo LIDE', destacou o

presidente do LIDE RN. Jean Valério explicou

que o LIDE chegou para somar às empresas,

entidades empresariais e poder público. 'Com

humildade, faremos a nossa parte pela

economia potiguar, priorizando a defesa da

livre iniciativa', concluiu.

O primeiro almoço LIDE no RN contou com a

presença de representantes de 45 empresas,

entre associados, convidados e parceiros

apoiadores, bem como autoridades

representantes do SEBRAE-RN, CDL Natal,

FCDL, Fecomercio Governo do RN e Câmara

Federal. O evento contou com palestra do

consultor Fred Alecrim, que apresentou o

resumo das tendências de mercado extraídas

na NRF 2020, maior evento de varejo do

mundo, realizado em Nova Iorque, em 14 de

janeiro.
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O LIDE Rio Grande do Norte já nasce forte e

há perspectivas de incluir já na agenda de 2020

missões de líderes empresariais do Estado a

São Paulo, Nova Iorque, China e Dubai. Mais

informações sobre o LIDE RN podem ser

obtidas por meio das redes sociais @lide.rn .

Mais sobre o LIDE

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é uma

organização que reúne executivos dos mais

variados setores de atuação em busca de

fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento

econômico e social. É uma rede de network

única comprometida com a construção de uma

sociedade ética, desenvolvida e competitiva

globalmente.

Alguns nomes como Luiz Fernando Furlan,

Roberto Klabin e muitos grandes

empreendedores brasileiros estão à frente

desta iniciativa. O LIDE Global é tocado por um

conselho profissional formado por diretores

acionistas e representantes das maiores

empresas brasileiras, numa rede de conexão

representativa do PIB nacional.

LIDE RN

Como parte do projeto de expansão do Grupo

de Líderes Empresariais pelo país, o LIDE

chega ao Rio Grande do Norte com papel de

promover relacionamento e gerar

oportunidades de negócios na região,

buscando players de outros Estados brasileiros

e, também, internacionais para sentarem-se à

mesma mesa de discussões e negociações.

O LIDE Rio Grande do Norte não é vinculado a

um único setor produtivo; portanto, sua atuação

é multissetorial. As atividades do LIDE estão

focadas nos principais líderes com influência

direta no PIB da região. São acionistas de

grandes empresas, presidentes e diretores

regionais, empreendedores de destaque na

comunidade, gestores públicos do primeiro

escalão e líderes associativos dos setores de

maior relevância econômica.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Bolsonaro recua de recontratação de
servidor demitido por uso indevido de

avião da FAB

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O presidente Jair Bolsonaro informou via Twitter

na manhã desta 5ª feira (30.jan.2020) que vai

tornar sem efeito a admissão de Vicente Santini

para a Casa Civil e transferirá o PPI (Programa

de Parcerias de Investimentos) para o Ministério

da Economia.

Afirmou que as mudanças serão feitas no Diário

Oficial da União. Eis abaixo:

Na 3ª feira (28.jan), Bolsonaro disse considerar

'inadmissível' o então secretário-executivo da

Casa Civil ter voado em avião da Força Aérea

Brasileira para sair de Davos (Suíça) e se juntar

à comitiva brasileira que estava na Índia. Santini

comandava a pasta interinamente, já que o

ministro Onyx Lorenzoni está de férias.

'O que ele fez não é ilegal, mas é

completamente imoral', disse Bolsonaro na

ocasião. 'O cargo de executivo da Casa Civil já

está perdido. Outras coisas virão depois de

conversar com o Onyx.'

Santini foi recontratado na 5ª feira (29.jan) para

o mesmo ministério. O cargo era de assessor

especial da Secretaria Especial de

Relacionamento Externo da Casa Civil. Seu

salário seria de R$ 16.944,90 (só R$ 382,75 a

menos do que recebia na função anterior). O

documento foi assinado pelo secretário-

executivo, Fernando Wandscheer de Moura

Alves, na condição de ministro interino.

Segundo a postagem de Bolsonaro, Fernando

também será demitido.

Já a ida do PPI para a pasta de Paulo Guedes

enfraquece Onyx. São estimados R$ 1,6 trilhão

de investimentos nas próximas duas décadas

por meio do programa. Serão concedidos à

iniciativa privada aeroportos, portos, rodovias e

linhas de transmissão de energia.

Para 2019, a Secretaria Especial do PPI definiu

79 leilões.

Poder 360

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Jair Bolsonaro diz que vai tornar sem
efeito a admissão de ex-número 2 da

Casa Civil em novo cargo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: padua

O presidente Jair Bolsonaro escreveu em uma

rede social nesta quinta-feira (30) que vai tornar

sem efeito a admissão do ex-número 2 da Casa

Civil, Vicente Santini, no novo cargo. Esta é a

segunda vez na semana que Bolsonaro anuncia

a saída de Santini de algum posto no governo.

Santini foi primeiramente exonerado por

Bolsonaro do cargo de secretário-executivo da

Casa Civil, na quarta-feira (29). O presidente

não gostou de ele ter usado um voo da Força

Aérea Brasileira para viajar à Índia. Logo depois,

Santini foi nomeado novamente para outro

cargo na Casa Civil. Ele seria assessor especial

da Secretaria Especial de Relacionamento

Externo da Casa Civil. Agora o presidente está

dispensando o servidor também da nova função.

No cargo de número 2 da Casa Civil, de

natureza especial, Santini recebia um salário

bruto de R$ 17.327,65 mensais. No novo cargo,

de categoria DAS 102.6, a remuneração

prevista seria de R$ 16.944,90 (R$ 382,75 a

menos). Após a primeira exoneração e

nomeação no novo cargo, a Casa Civil disse em

nota que:

'O presidente [Bolsonaro] e Vicente Santini

conversaram, e o presidente entendeu que o

Santini deve seguir colaborando com o

governo.'

De acordo com o blog do Valdo Cruz, o

deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o

senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filhos do

presidente, haviam feito um apelo para ele

manter Santini no governo. Os dois são amigos

de Santini e, após a primeira exoneração,

haviam pedido para Bolsonaro aceitá-lo em um

novo cargo. Foi lembrado que Santini, durante a

campanha, chegou a conseguir segurança extra

para a mulher de Bolsonaro, Michelle -

intermediada por um irmão de Santini em São

Paulo.

Bolsonaro informou ainda que decidiu exonerar

o ministro interino da Casa Civil, Fernando

Moura, que assinou a nomeação de Santini para

o novo cargo.

Todas essas modificações na Casa Civil

ocorrem em um momento em que o ministro
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titular, Onyx Lorenozini, está de férias.

Lorenzoni havia escolhido Moura (então

secretário-adjunto) para substituir Santini na

Secretaria Executiva da pasta.

Na saída da residência oficial do Palácio da

Alvorada, na manhã desta quinta, Bolsonaro

não quis responder as perguntas dos

jornalistas sobre as demissões na Casa Civil.

Ele disse que todas as informações estavam na

postagem dele nas redes sociais.

PPI sai da Casa Civil

O presidente também anunciou em sua

postagem na rede social que o Programa de

Parcerias de Investimentos (PPI) vai sair da

alçada da Casa Civil e passará a ficar sob

responsabilidade do Ministério da Economia.

O PPI foi criado em 2017, pelo governo do

então presidente Michel Temer. O objetivo do

programa é criar parcerias entre o governo e a

iniciativa privada em projetos, principalmente,

de infraestrutura. Fazem parte das atribuições,

por exemplo, as privatizações e concessões

consideradas estratégicas pelo governo, como

as de rodovias, ferrovias e aeroportos.

No início do governo Bolsonaro, o PPI ficou sob

o comando do ex-ministro da Secretaria de

Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Quando Santos Cruz foi exonerado, o

programa passou para a Casa Civil,

comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni.

G1

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Rombo previdenciário bate recorde e
avança para R$ 318 bilhões em 2019

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

G1

A Secretaria do Tesouro Nacional informou

nesta quinta-feira (30) que o déficit

previdenciário total atingiu R$ 318,441 bilhões

em 2019, com alta de 10% frente ao patamar do

ano anterior (R$ 289,413 bilhões, valor

corrigido).

O valor refere-se à soma dos rombos do

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

sistema público que atende aos trabalhadores

do setor privado, dos Regimes Próprios dos

Servidores Públicos (RPPS) da União, além do

sistema dos militares e do Fundo Constitucional

do DF (FCDF).

Segundo números do Ministério da Economia,

o aumento do déficit previdenciário do país, de

2018 para 2019, foi de R$ 29 bilhões. O valor do

rombo, no ano passado, foi o maior da série

histórica.

No INSS, o rombo subiu de R$ 194,318 bilhões,

em 2018, para R$ 213,299 bilhões no ano

passado, um crescimento de 9,8%, ou de R$

18,981 bilhões.No caso dos regimes próprios

dos servidores civis, o rombo subiu de R$

46,468 bilhões, em 2018, para R$ 53,090

bilhões no ano passado. O crescimento, nesse

caso, foi de 14,3%, ou de R$ 6,622 bilhões.O

rombo do regime dos servidores militares, por

sua vez, avançou de R$ 43,853 bilhões em

2018 para R$ 47,015 bilhões em 2019. A alta foi

de 7,2%, ou de R$ 3,162 bilhões.O rombo do

Fundo Constitucional do DF (FCDF) avançou de

R$ 4,774 bilhões, em 2018, para R$ 5,037

bilhões em 2019. O aumento foi de 5,5%, ou de

R$ 263 milhões.

Na avaliação do governo, o déficit da

Previdência Social é o principal componente dos

sucessivos rombos bilionários das contas

públicas. No ano passado, o déficit primário

(despesas maiores do que receitas, sem contar

juros da dívida) foi de R$ 95 bilhões. Foi o

sexto ano seguido de déficit primário.

Reforma da Previdência

Para conter o aumento do déficit fiscal, o

governo já tinha aprovado em 2016 o teto de
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gastos, que impede o aumento das despesas

acima da inflação do ano anterior.

Em 2019, o governo conseguiu aprovar

mudanças nas regras de aposentadoria do

INSS e de servidores públicos. O impacto da

reforma, porém, será de 2020 em diante.

Entre as mudanças propostas na reforma,

estão a fixação de idade mínima para se

aposentar (65 anos para homens e 62 anos

para mulheres); regras de transição para o

trabalhador ativo; e a média de todos os

salários recebidos para o cálculo do benefício.

A reforma da previdência reduz a expectativa

de rombo previdenciário previsto para os

próximos anos. A expectativa é de um impacto

nas contas públicas de R$ 855 bilhões em dez

anos.

Militares

A equipe econômica também conseguiu

aprovar no ano passado alterações nas regras

previdenciárias dos militares, aumentando o

tempo de serviço na ativa e as alíquotas de

contribuição.

Porém, também reestruturou as carreiras

militares - elevando gastos. Com isso, a

economia com a reforma será de R$ 97,3

bilhões em 10 anos, mas a reestruturação das

carreiras gerará custo de R$ 86,85 bilhões. A

chamada economia líquida com essas

mudanças será de R$ 10,4 bilhões.

Na primeira versão, o texto tratava dos militares

das Forças Armadas, mas, durante a

tramitação do projeto na Câmara dos

Deputados, os parlamentares decidiram incluir

policiais e bombeiros militares dos estados.

Impacto estimado em 2020

Segundo números divulgados pela área

econômica, o impacto da reforma da

Previdência Social, dos trabalhadores do setor

privado e servidores públicos (sem contar

militares), é de uma economia de R$ 9,9

bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões para o INSS, R$

4,8 bilhões para os regimes dos servidores

públicos e R$ 1,6 bilhão de aumento da

tributação dos bancos.

Entretanto, o próprio Ministério da Economia

estima que essa 'economia' será consumida

com pagamentos necessários para zerar a fila

do INSS.

Pelas regras em vigor, o INSS tem de dar uma

resposta aos pedidos de benefícios

previdenciários e assistenciais em até 45 dias,

após o protocolo inicial.

Hoje, são 1,300 milhão de pedidos atrasados

no INSS. Juntando com os caos ainda dentro

do prazo, a fila de brasileiros chega perto de 2

milhões.

Questionado pelo G1 se o pagamento será

feito de forma retroativa para as pessoas que

tiveram direito aos benefícios (contabilizado

após o prazo formal de resposta de 45 dias), o

Ministério da Economia informou que sim,

inclusive com valores corrigidos pela inflação

(correção monetária).

'A Secretaria de Previdência estima o custo do

estoque do RGPS em R$ 9,7 bilhões',

informou, acrescentando que os valores já

estão previsto no orçamento deste ano.
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Por conta dos problemas de benefícios do

INSS, o Ministério da Economia anunciou,

neste terça-feira (28), a saída do presidente do

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),

Renato Rodrigues Vieira, que teria pedido

demissão. O substituto de Vieira é o antigo

secretário de Previdência, Leonardo Rolim.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Dólar encosta em R$ 4,26 e fecha no
maior nível desde criação do real

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Tatiana Alcantara

Em um dia marcado por forte volatilidade no

mercado financeiro, o dólar voltou a subir e

fechou no maior valor nominal desde a criação

do real. O dólar comercial encerrou a quinta-

feira (30) vendido a R$ 4,259, com alta de R$

0,04 (0,95%). Foi a segunda sessão seguida de

alta da moeda norte-americana. Na máxima do

dia, por volta das 13h, o dólar chegou a R$

4,273. A divisa acumula alta de 6,13% em 2020.

O desempenho não se repetiu no mercado de

ações. Depois de passar a maior parte do dia

em baixa, o índice Ibovespa, da B3 (antiga

Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia

com pequena alta de 0,12%, aos 115.528

pontos.

A sessão foi marcada pelo receio de que o novo

vírus descoberto na China traga impactos para a

segunda maior economia do planeta. Hoje, a

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou

estado de emergência global por causa da

doença, que matou 170 chineses até agora e se

espalhou por 19 países. A China e países

próximos adotaram medidas para conter a

disseminação da doença.

O confinamento dos habitantes de diversas

cidades afetadas pela doença reduz a produção

e o consumo da China. A expectativa de

desaceleração da economia chinesa impacta

diretamente países como o Brasil, que exporta

diversos produtos, principalmente commodities

(bens primários com cotação internacional) para

o país asiático. Com menos exportações, menos

dólares entram no país, pressionando a cotação

para cima.

As expectativas em torno da política monetária

também interferiram nas negociações. Na

próxima semana, o Comitê de Política Monetária

(Copom) do Banco Central define os juros

básicos no Brasil. Caso a taxa Selic - juros

básicos - caia para 4,25% ao ano, o país se

tornará menos atrativo para os investidores

externos, e a entrada de dólares diminuirá.

Agencia Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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NOTAS & INFORMES

Clique aqui para abrir a imagem

SALÁRIO

O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida

provisória que aumenta o salário mínimo

nacional de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de

1º de fevereiro. A medida será publicada no

'Diário Oficial da União' desta sexta-feira (31).

medidas extremamente bemadministrativa, esta

sim um grande Como tudo na vida, esses

ajustes O problema é que, junto

Déficit previdenciário

A Secretaria do Tesouro Nacional informou

nesta quinta-feira (30) que o déficit

previdenciário total atingiu R$ 318,441 bilhões

em 2019, com alta de 10% frente ao patamar do

ano anterior (R$ 289,413 bilhões, valor

corrigido). O valor refere-se à soma dos rombos

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

sistema público que atende aos trabalhadores

do setor privado, dos Regimes Próprios dos

Servidores Públicos (RPPS) da União, além do

sistema dos militares e do Fundo Constitucional

do DF (FCDF). Segundo números do Ministério

da Economia, o aumento do déficit

previdenciário do país, de 2018 para 2019, foi

de R$ 29 bilhões.

PPI

O ministério da Economia, que sob a gestão de

Jair Bolsonaro juntou quatro pastas, ficará ainda

maior com a incorporação do PPI (Programa de

Parcerias de Investimentos). O presidente

decidiu, nesta quinta-feira (30), transferir o

órgão da Casa Civil para o ministério.

CULTURA I

Uma das primeiras medidas de Regina Duarte

no comando da Secretaria Especial da Cultura

será trocar a presidência da Funarte, órgão

público de investimento direto na área cultural.

CULTURA II

A atriz, que na quarta (29) A semana começou

com a triste notícia do falecimento de Marcos

Cesar Formiga Ramos. Paraibano de Sousa
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(PB), nascido no dia 17 de agosto de 1941,

Formiga era economista, graduado pela

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN) em 1965, com pós-graduação em

economia em Roma e Nápoles, além de ter

sido aluno do renomado curso de planejamento

econômico no Centro Econômico para a

América Latina (CEPAL), em Santiago. Na vida

pública, ocupou diversos cargos, dentre os

quais, secretário de Planejamento e

coordenador-geral do governo do Rio Grande

do Norte; diretor da Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos (EBTU), em Brasília;

Prefeito de Natal (1983/1985); auxiliar do

Governo Federal no Ministério da Integração

Regional. No Parlamento, assumiu, como

Suplente, o mandato de Deputado Federal na

legislatura 1987-1991, em 24 de novembro de

1988, tendo sido efetivado em 1º de janeiro de

1989. Exerceu, também o mandato de

Deputado Federal na legislatura 1991-1995, no

período de 09 de março de 1994 a 02 de

janeiro de 1995. No Sistema Indústria, foi

assessor no âmbito da Confederação Nacional

da indústria (CNI) e da Federação das

Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte

(FIERN), inclusive, sendo o técnico

responsável pelo projeto Mais RN e a agenda

potiguar (2019/2022), além de outras valiosas

contribuições em temas gerais do

desenvolvimento econômico. Marcos Formiga,

por onde passou, deixou um legado de

honestidade, comprometimento e competência.

Como bem escreveu o ex-Senador Geraldo

Melo: 'ele pertencia a um grupo que, comigo,

fundou um movimento verdadeiramente

transformador no Rio Grande do Norte, à

sombra do CED (Conselho Estadual de

Desenvolvimento), um órgão que, ao ser criado

- por iniciativa e graças à visão do governador

do Estado, que se chamava Aluízio Alves -

muitos achavam que não duraria nem 6 meses.

Marcos Cesar logo chegou, juntou-se a nós,

liberou o seu talento, a sua inteligência

privilegiada e a sua personalidade firme e

serena, simples, simpática e cativante.

Revelou-se um dos mais brilhantes integrantes

de uma equipe excepcional, que não se

permitia sonhar por seis meses'. Agradeço, em

meu nome e também pela diretoria da FIERN,

os serviços que Marcos Formiga prestou à

instituição e faço consignar o nosso

reconhecimento a tudo que ele fez a favor do

Rio Grande do Norte, especialmente, o seu

amor à terra que o adotou e por quem ele

trabalhou, planejando sempre um futuro melhor

para os potiguares de todos os recantos.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Geração de emprego do Pró-Sertão
transforma região do Seridó potiguar

Clique aqui para abrir a imagem

O município de São José do Seridó está no

semiárido potiguar e possui hoje uma população

estimada de 4.634 habitantes, segundo dados

do IBGE. Sua economia se baseia

principalmente na indústria têxtil, com as

oficinas de costura impulsionadas pelo Pró-

Sertão. São José do Seridó também é o

município com menor vulnerabilidade social do

Rio Grande do Norte e o 15° do Nordeste com

esse índice.

Uma comitiva de empresários conferiu de perto,

nesta quarta-feira (29), o sucesso do Pró-Sertão

em São José do Seridó, especificamente a

unidade de costura da Caatinga Grande, na

zona rural. Estiveram presentes o diretor

superintendente do Sebrae-RN, José Ferreira

de Melo Neto, o secretário nacional do Trabalho

e da Previdência, Rogério Marinho, o presidente

da FIERN, Amaro Sales, e o empresário André

Street, cofundador da Stone, startup de

processamento de cartões, que está visitando o

Rio Grande do Norte e conhecendo

experiências exitosas de empreendedorismo.

O secretário de Assistência Social do município,

Francisco Touché, destacou que o impacto do

Pró-Sertão em São José do Seridó foram

crescentes. 'É hoje o município do RN que

menos precisa de bolsa família. Reduzimos pela

metade o número de famílias dependentes do

benefício, graças a geração de emprego. A

inclusão produtiva é transformadora', enfatizou

Touché, citando a importância do Sistema S

para estruturar a cadeia produtiva local.

O diretor do Sebrae-RN lembrou que o Sebrae

apoia as oficinas de costura desde antes do

Pró-Sertão e participou diretamente da gestação

e execução do projeto de interiorização da

indústria. 'O Sebrae atua com a consultoria

técnica, estimula o empreendedorismo, apoia na

gestão, certificação e acesso a mercado',

explica Melo.

O Pró-Sertão representa hoje 3.720 empregos

diretos gerados no Rio Grande do Norte, com

124 oficinas de costura distribuídas por 46

municípios. Para a parceira Guararapes, por

exemplo, são produzidas 574 mil peças de

vestuário por mês. Em 2020, o Pró-Sertão já

conta com 94 oficinas de costura certificadas
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pela ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo

Têxtil.

No ano passado o Sebrae investiu 4.000 horas

de consultorias Sebraetec, seja para melhoria

do processo produtivo, licenciamento

ambiental, saúde e segurança e Certificação

ABVTEX. O Sebrae também ofereceu

consultorias em gestão empresarial e viabilizou

missões empresariais na Galícia, Blumenau-SC

(Febratex) e Fortaleza-CE (Maquintex).

Durante a visita da comitiva, o empresário

Janúncio Nóbrega, presidente da Associação

Seridoense de Confecções - ASCONF,

observou que 'as fábricas do Seridó produzem

da moda íntima ao boné, além de peças de

jeans, sarja e malha'.

Para o Secretário Especial da Previdência e do

Trabalho do Governo Federal, Rogério

Marinho, 'não há programa social mais

importante que o emprego'. Marinho foi um dos

idealizadores do Pró-Sertão, quando foi

secretário de Desenvolvimento Econômico do

Rio Grande do Norte. Ele enfatizou que São

José do Seridó é um exemplo de como a

indústria têxtil possibilitou uma cadeia de

acontecimentos econômicos e um ciclo virtuoso

do desenvolvimento. 'Percebe-se que a cidade

agora tem supermercado, restaurantes, mais

automóveis, pessoas investindo na faculdade

dos filhos. Tudo, graças a geração de emprego

com as oficinas de costura', exemplifica

Rogério.

Centro de Comercialização

O Secretário Especial da Previdência e do

Trabalho anunciou ainda um aporte de R$ 10

milhões que será conveniado pelo Governo

Federal com a prefeitura de Parelhas para a

instalação de uma Central de Corte Têxtil, que

possibilitará que os produtores locais também

empreendam com marcas próprias. 'Parelhas

estabeleceu um polo industrial e

geograficamente pode atender o conjunto de

municípios com uma logística melhor', explica o

secretário.

Outra novidade anunciada por Rogério Marinho

foi a consignação no orçamento desse ano de

quase R$ 20 milhões para também viabilizar

um Centro de Comercialização, que permita

que pessoas de outros estados possam se

abastecer das marcas do Seridó em uma

central.

'O DNA do empreendedor está no Seridó. Uma

região que tem os melhores Índices de

Desenvolvimento Humano (IDH) e,

paradoxalmente, os menores índices

pluviométricos. Testemunhamos pessoas que

sabem fazer uma silagem para conservar a

vida do gado, uma compota, um artesanato,

tem talento para a música e a cultura, pessoas

que conseguem sobreviver com criatividade',

destaca Rogério.

Ele também pediu o apoio de André Street, que

está conhecendo o Rio Grande do Norte, para

sensibilizar parceiros nacionais. 'André é o

maior vendedor que podemos ter. Um

empresário de 35 anos que tem relacionamento

com todo mundo empresarial e que pode trazer

a atenção de grandes investidores para o

nosso Estado', frisou o secretário do Trabalho e

Previdência.

André Street, que trabalha com tecnologia e

setor financeiro, explicou que o objetivo da sua

visita ao estado é conhecer os potenciais e as
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várias iniciativas empreendedoras do RN e

observar o setor produtivo por trás da cadeia.

'Buscar entender, por exemplo, como

empreendedores do semiárido conseguem

coisas extraordinárias a partir da mentalidade

empreendedora. Vou enviar uma carta a todos

os meus clientes do setor têxtil dizendo que

estive aqui e presenciei o trabalho de qualidade

de vocês. Minha missão será sensibilizar para

aumentar a carteira de clientes', conclui o

cofundador da Stone.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA, SISTEMA S
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Empresários e líderes prestigiam
primeiro evento da agenda LIDE no

RN

Clique aqui para abrir a imagem

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais,

unidade do Rio Grande do Norte, reuniu

empresas e empresários do Estado em almoço

especial nesta quarta-feira (29), no Nau

Restaurante, em Natal. Presidente do LIDE/RN,

o jornalista Jean Valério apresentou a agenda

de eventos para 2020 e os benefícios de ser

LIDE, o maior clube de networking do Brasil,

presente em quase todos os Estados e 11

países, conectando empresas e gerando

oportunidades de negócios para os associados.

'Temos a missão de construir um ambiente de

negócios forte e gerar conexões para elevar o

nível e os resultados das nossas empresas',

destacou Jean Valério. Em seu discurso de

agradecimento, Jean reforçou a importância da

união dos empresários em torno do propósito do

LIDE. Também anunciou agenda prévia de

encontros com nomes como o do economista

Henrique Meireles, o maior investidor de

startups do Brasil João Kepler, o educador

financeiro Ben Zruel, entre outros.

'O LIDE RN chegou com força e apoio do LIDE

GLOBAL. Os associados terão agenda de pelo

menos 12 eventos no Estado, dezenas de

eventos em São Paulo e fora do Brasil nas

unidades internacionais. Os maiores líderes

estão conectados pelo LIDE', destacou o

presidente do LIDE RN. Jean Valério explicou

que o LIDE chegou para somar às empresas,

entidades empresariais e poder público. 'Com

humildade, faremos a nossa parte pela

economia potiguar, priorizando a defesa da

livre iniciativa', concluiu.

O primeiro almoço LIDE no RN contou com a

presença de representantes de 45 empresas,

entre associados, convidados e parceiros

apoiadores, bem como autoridades

representantes do SEBRAE-RN, CDL Natal,

FCDL, Fecomercio Governo do RN e Câmara

Federal. O evento contou com palestra do

consultor Fred Alecrim, que apresentou o

resumo das tendências de mercado extraídas

na NRF 2020, maior evento de varejo do

mundo, realizado em Nova Iorque, em 14 de

janeiro.

O LIDE Rio Grande do Norte já nasce forte e há

perspectivas de incluir já na agenda de 2020

missões de líderes empresariais do Estado a

São Paulo, Nova Iorque, China e Dubai. Mais
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informações sobre o LIDE RN podem ser

obtidas por meio das redes sociais @lide.rn.

Mais sobre o LIDE

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é uma

organização que reúne executivos dos mais

variados setores de atuação em busca de

fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento

econômico e social. É uma rede de network

única comprometida com a construção de uma

sociedade ética, desenvolvida e competitiva

globalmente.

Alguns nomes como Luiz Fernando Furlan,

Roberto Klabin e muitos grandes

empreendedores brasileiros estão à frente

desta iniciativa. O LIDE Global é tocado por um

conselho profissional formado por diretores

acionistas e representantes das maiores

empresas brasileiras, numa rede de conexão

representativa do PIB nacional.

LIDE RN

Como parte do projeto de expansão do Grupo

de Líderes Empresariais pelo país, o LIDE

chega ao Rio Grande do Norte com papel de

promover relacionamento e gerar

oportunidades de negócios na região,

buscando players de outros Estados brasileiros

e, também, internacionais para sentarem-se à

mesma mesa de discussões e negociações.

O LIDE Rio Grande do Norte não é vinculado a

um único setor produtivo; portanto, sua atuação

é multissetorial. As atividades do LIDE estão

focadas nos principais líderes com influência

direta no PIB da região. São acionistas de

grandes empresas, presidentes e diretores

regionais, empreendedores de destaque na

comunidade, gestores públicos do primeiro

escalão e líderes associativos dos setores de

maior relevância econômica

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Bagaço de cana pode substituir
petróleo na fabricação de plásticos

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

A Universidade de São Paulo (USP)

desenvolveu um composto derivado do bagaço

de cana que pode substituir o petróleo na

fabricação de plásticos. A pesquisa é do

professor do Instituto de Química de São Carlos

Antonio Burtoloso. 'A gente construiu uma

molécula interessante, que é um poliol, que são

muito utilizados para fazer alguns tipos de

plásticos', explicou o pesquisador.

A substância é, segundo Burtoloso, semelhante

a usada para elaborar plásticos como os usados

em painel de carro ou alguns tipos de espuma

dura. Para testar as possibilidades de uso

prático, no entanto, o pesquisador está

buscando parcerias com a indústria. 'É um

trabalho que está bem no início, eu estou

tentando firmar parcerias para a construção

desse tipo de material', disse.

O trabalho busca alternativas ao petróleo na

fabricação desse tipo de material. 'Ao invés da

gente construir moléculas de fontes de carbono,

que não são renováveis, como é o caso hoje em

dia, em que quase 100% vem do petróleo, o que

agente fez foi usar outra fonte de carbono, que é

a biomassa', resume sobre os objetivos da

pesquisa. Os resultados foram publicados na

revista científica britânica Green Chemistry.

A matéria-prima investigada no estudo existe

em abundância no país. Segundo pesquisa

divulgada em 2017 pelo Instituto de Economia

Agrícola citada pelo professor, o Brasil gerou

cerca de 166 milhões de toneladas de bagaço

de cana-de-açúcar na safra 2015/16.

É necessário ainda um grande período de

desenvolvimento para que a molécula possa

chegar ao mercado na forma de materiais

acabados. 'Eu não veria algo desse tipo virar um

produto para o consumidor antes de cinco anos',

estima Burtoloso.

Apenas após os testes industriais será possível

determinar os custos para a produção em

escala de materiais derivados da nova molécula

ou o tempo para que esses itens se

decomporem quando descartados. 'Uma vez

demonstrado que esse material é interessante

como substituto dos plásticos atuais, teria que

ser feito todo o estudo de degradação', explica o

31

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/01/31/36923887/36888737_site.jpg


FECOMÉRCIO-RN
Blog do BG/Rio Grande do Norte - Notícias

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

pesquisador sobre as etapas do trabalho.

Agência Brasil
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Assú: Servidores recebem salário
dentro do mês; folha injeta na

economia R$ 3,9 milhões

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Instituído pelo prefeito Gustavo Montenegro

Soares pelo quarto ano consecutivo, o

calendário de pagamento do funcionalismo

público municipal do Assú, referente a todo o

exercício 2020, inicia mantendo a pontualidade

característica da gestão nesta sexta-feira (31),

com o desembolso correspondente a janeiro,

sendo realizado rigorosamente dentro do mês

trabalhado.

De acordo com informação do secretário

municipal de Administração e Planejamento,

Marcelo Galvão, a dotação global da

remuneração salarial do primeiro mês do ano é

de R$ 3.964.932,69.

O secretário destacou que a pontualidade na

remuneração mensal dos servidores mantém-se

como a primeira prioridade estabelecida pelo

chefe do Executivo.

O prefeito Gustavo Soares divulgou

publicamente o cronograma de 2020 e, além de

janeiro, que será quitada nesta sexta-feira, a

folha será liberada nos meses posteriores nas

seguintes datas: 28 de fevereiro; 31 de março;

30 de abril; 29 de maio; 30 de junho; 31 de

julho; 31 de agosto; 30 de setembro; 30 de

outubro; 30 de novembro; e, 30 de dezembro.

As primeira e segunda parcelas do 13º salário

serão pagas nos dias 16 de junho e 18 de

dezembro, respectivamente.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Economia: Presidente Jair Bolsonaro
assina MP que eleva salário mínimo

para R$ 1.045,00

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta

quinta-feira (30) a Medida Provisória (MP) que

fixa, a partir de fevereiro deste ano, o salário

mínimo em R$ 1.045,00.

A mudança representa um aumento em relação

ao reajuste proposto no final do ano, já que o

índice oficial de inflação usado como referência

para o aumento foi maior do que o esperado.

"O valor do salário mínimo até então vigente

era de R$ 1.039,00 e fora calculado levando em

conta a projeção do Índice Nacional de Preços

ao Consumidor - INPC para o mês de dezembro

de 2019. A alteração se mostra necessária para

adequar o valor do salário mínimo à efetiva

variação do INPC, divulgada em 10 de janeiro

de 2020 pelo Banco Central. Assim o valor de

R$ 1.045,00 que passará a vigorar a partir de 1º

de fevereiro de 2020, manterá o real poder de

compra do salário mínimo para o corrente ano",

informou o Palácio do Planalto, em nota.

Segundo o Governo Federal, a nova MP será

publicada na edição desta sexta-feira (31) do

Diário Oficial da União, registra informação do

portal da Agência Brasil.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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"País precisa caber nos custos que
sociedade pode pagar", diz Marcelo

Queiroz

Clique aqui para abrir a imagem

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz, prestigiou, na manhã desta

quarta-feira, 29, no auditório da Federação das

Indústrias do RN, a palestra "As Reformas que

estão mudando o Brasil", proferida pelo

secretário especial da Previdência e do

Trabalho do Ministério da Economia, Rogério

Marinho.

O evento foi organizado pelas Federações do

Comércio (Fecomércio), da Indústria (Fiern), da

Agricultura (Faern) e dos Transportes

(Fetronor), para um público de cerca de 300

pessoas, e contou com a presença de diversas

autoridades políticas e empresariais, como o

prefeito de Natal, Álvaro Dias; o deputado

federal, Benes Leocádio; o presidente da

Femurn, José Leonardo Casimiro; o ex-senador

Garibaldi Alves Filho; além de prefeitos de

diversos municípios do estado.

"Debatemos aqui que as reformas necessárias

para que o país retome o rumo do

desenvolvimento, como aconteceu com a

Previdência, deve se repetir para as reformas

Tributária, Administrativa e Política. É preciso

reorganizar o país, fazê-lo caber nos custos que

a sociedade consegue pagar e tornar,

definitivamente, valores e conceitos como ética,

transparência, produtividade, retidão e trabalho

em pontos palpáveis e indissociáveis do nosso

dia a dia", afirmou o presidente do Sistema

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

O presidente da Fiern, Amaro Sales, disse que

'O Brasil é uma tarefa de todos nós e as

mudanças devem ser apoiadas por todos os

brasileiros que acreditam e torcem pelo país.

Sem ideologias ou posições radicais, cada um

pode tentar contribuir para que o Brasil,

realmente, confirme sua vocação natural de ser

um gigante'.

O secretário especial da Previdência e do

Trabalho do Ministério da Economia, Rogério

Marinho, destacou que as reformas que estão

sendo realizadas são para beneficiar o país de

um modo geral, com o objetivo principalmente

de proporcionar segurança jurídica. "Se o

governo não tem capacidade de honrar seus

compromissos, a economia entra em colapso.

Mas quando o investidor percebe que o governo

tem essa capacidade, os juros vão cair e o

custo do dinheiro vai diminuir. E quando o
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empreendedor tem segurança para empregar

de maneira formal, isso vai beneficiar a todos

porque alimenta a economia. Quanto menos o

estado interferir, mais essa segurança vai

acontecer", destacou.

Falando especificamente sobre a Reforma

Trabalhista, Marinho lembrou que havia uma

grande expectativa em torno da geração de

empregos. E apesar do número de empregos

estar aumentando, isso não se dá somente

pela Reforma Trabalhista em si. 'É uma série

de coisas, de mudanças, que induzem os

empresários a buscarem empregar

formalmente. A expectativa é que em 2020

tenhamos cerca de 1 milhão de novos postos

de trabalho'.
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