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Senac RN oferece curso de
informática para pessoas da terceira

idade

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Foto: Divulgação

Autonomia, inclusão e participação ativa no

ambiente digital. Esses são alguns dos

benefícios adquiridos pelos participantes do

curso de Informática para Terceira Idade,

oferecido pelo Senac RN. Em um período onde

atividades e serviços estão cada vez mais

inseridas no ambiente virtual, aprender sobre o

uso correto do computador, bem como os

recursos oferecidos nas plataformas digitais tem

sido fundamental para que essa geração esteja

conectada às novas tecnologias de forma

independente, como propõe o curso.

Com uma metodologia desenvolvida

especialmente para o público com faixa etária a

partir dos 50 anos, a capacitação ensina o

participante a manipular o sistema operacional;

digitar e formatar textos; utilizar adequadamente

os recursos do programa de edição e usar a

internet para realizar pesquisas; se comunicar

com parentes e amigos via redes sociais e e-

mail; obter entretenimento e notícias, entre

outros.

O coordenador da área de informática do Senac

RN, Renato Rodrigues, destaca a transformação

na rotina e qualidade de vida dos participantes. '

A inclusão digital faz com que esta geração se

conecte cada vez mais às novas tecnologias,

tanto no uso das redes sociais quanto em

conhecimentos básicos de informática e isso

tem proporcionado uma série de benefícios para

os idosos, como autonomia, contato maior com

a família e amigos, mente ativa e ainda oferece

diversão', disse o coordenador.

O curso também oferece licenciamento de

Software, que permite o acesso gratuito aos

serviços da Microsoft para fins de estudo e

pesquisa. O aluno ganha 06 licenças do Office

365 (Word, Excel, PowerPoint), além do

Windows 10.

Para o primeiro semestre de 2020, estão sendo

oferecidas turmas nas unidades do Senac

Centro e Alecrim, com a primeira turma prevista

para início do mês de março. Outras

informações podem ser obtidas através do
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telefone 4005-1000 ou pelo site

https://www.rn.senac.br.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SENAC RN
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Vendas do varejo no RN findaram
2019 estagnadas

Clique aqui para abrir a imagem

Após um crescimento de 6,8% em 2018 em

relação a 2017,0 índice de volume de vendas no

comércio varejista do Rio Grande do Norte

registrou estagnação (0%) em 2019. Dados da

Pesquisa Mensal do Comércio do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (PMC/IB-

GE) divulgados nesta quarta- feira, 12, mostram,

ainda, que na região Nordeste somente os

Estados de Pernambuco (+0,5%) e Bahia

(+2,1%) registraram altas no ano em análise. No

Brasil, 0 crescimento foi de 1,8% em 2019 em

comparação a 2018.

Outro dado da PMC, relacionado às vendas dos

meses de novembro e dezembro do ano

passado, também chamam atenção. O comércio

varejista no Rio Grande do Norte não registrou

crescimento nesses meses, marcados pela

Black Friday e Natal, respectivamente. Em

novembro, as vendas recuaram 0,5% e, em

dezembro, caíram 1,7%. O índice de receita

nominal também registrou queda nos meses em

referência: -0,5% e -0,6%, respectivamente.

Tomando como base somente os meses de

dezembro, as vendas em 2019 caíram 2,0%

ante mesmo mês de 2018. ?A gente esperava

que o comércio se recuperasse em dezembro,

visto que as vendas de novembro já tinham sido

menores. Foi um resultado um pouco

surpreendente?, declarou o analista do

IBGE/RN, Flávio Queiroz. Ele relembrou que

existia uma expectativa do empresariado local

que as pessoas que não compraram em

novembro transfeririam as compras para o mês

seguinte, o que não ocorreu. ?Simplesmente as

pessoas compraram menos nos dois meses.

Com isso, o resultado do ano de 2019 é o

seguinte: o comércio potiguar teve o mesmo

volume de vendas de 2018. Não mantivemos o

crescimento registrado em 2018?, explicou.

Varejo ampliado cresce 0,6%

Analisando o comércio varejista ampliado, que

inclui vendas de veículos e peças para

automotores, além de materiais de construção,

o resultado apresenta uma variante levemente

positiva. Houve um sutil crescimento de 0,6%

nas vendas nesse segmento ao longo do ano de

2019, o que é considerado estabilidade em

razão do baixo percentual de variação. Em

8

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/13/37512693/37501709_site.jpg


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

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - FECOMÉRCIO RN

dezembro do ano passado, a retração foi de

0,8%.

O presidente da Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN),

Marcelo Queiroz, lamentou os números

?frustrantes? do desempenho do varejo

potiguar divulgados pelo IBGE. A expectativa

da Fecomércio RN era de que as vendas de

dezembro tivessem alta entre 6% e 7% e que o

ano de 2019 fechasse com crescimento acima

do que havia sido registrado em 2018.

?Importante ressaltar que em 2019 voltamos a

ter um dezembro negativo depois de termos,

em 2018, registrado uma alta de 2,1% que

interrompeu uma sequência de dois dezembros

negativos que vínhamos registrando nas

vendas: 2016 (-4,8%) e 2017 (-0,5%). Fica um

sentimento enorme de frustração no varejo.

Tínhamos a nítida sensação de fechar 2019

com um número muito mais robusto e,

principalmente, que dezembro traria uma alta

próxima dos dois dígitos?, analisou o

presidente. Marcelo Queiroz acredita que ?o

imenso volume de desempregados que ainda

temos pesou no poder de compra geral da

população?. ?Basta dizermos que, em uma

conta empírica, se considerarmos uma média

salarial de R$ 2 mil para cada um dos

desempregados do Estado (204 mil) chegamos

a um volume de R$ 408 milhões a menos

circulando na nossa economia todos os meses.

Isso equivale a R$ 4,9 bilhões por ano. Isto

pesa, com certeza?, afirmou. Ele destacou,

ainda, que apesar dessa frustração mantém o

otimismo de que 2020 seja o ano da retomada

efetiva do crescimento. ?Calçado nas reformas

que ainda precisam ser feitas e em medidas

efetivas dos governos para reequilibrar as

contas públicas e, com isso, retomar

investimentos e colocar em dia pagamentos de

servidores e fornecedores?, disse ele.

Dados nacionais

O varejo nacional teve leve retração de 0,1%

em dezembro, na comparação com novembro

do ano passado, interrompendo sete meses

seguidos de avanço nas vendas. No

acumulado em 2019, o setor cresceu 1,8% e

fechou o terceiro ano consecutivo de taxas

positivas, embora tenha havido uma

desaceleração em relação a 2017 (2,1%) e

2018 (2,3%). Na comparação com dezembro

de 2018, houve avanço de 2,6% nas vendas,

sendo que o varejo mostrou maior dinamismo

no segundo semestre de 2019 (3,3%) do que

no primeiro (0,6%), em relação ao mesmo

período do ano anterior. ?A presença de

recurso livre adicional devido a liberação dos

saques nas contas do FGTS a partir do mês de

setembro e a melhoria na concessão de crédito

à pessoa física são alguns fatores que podem

ter influenciado esse resultado no segundo

semestre. O comércio ainda não se recuperou

totalmente da crise de 2015 e 2016, mas está

em seu momento mais elevado desde outubro

de 2014?, explica a gerente da pesquisa,

Isabella Nunes.

Varejo ampliado recua 0,8%

Considerando o comércio varejista ampliado,

que inclui, além do varejo, as atividades de

Veículos, motos, partes e peças e de Material

de construção, o volume de vendas em

dezembro teve decréscimo de 0,8% em

comparação a novembro. O resultado foi

impactado, principalmente, pelo recuo de 4,0%

em Veículos, motos, partes e peças e de 1,1%

em Material de construção ambos, após recuo

de 1,6% e 0,1%, respectivamente, registrados
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no mês anterior.

"Fica um sentimento enorme de frustração no

varejo. Tínhamos a nítida sensação de fechar

2019 com um número mais robusto?

MARCELO QUEIROZ

Presidente da Fecomércio RN

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Comércio varejista no Rio Grande do
Norte não cresceu em 2019

Clique aqui para abrir a imagem

Após um crescimento de 6,8% em 2018 em

relação a 2017, o índice de volume de vendas

no comércio varejista do Rio Grande do Norte

registrou estagnação (0%) em 2019. Dados da

Pesquisa Mensal do Comércio do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística

(PMC/IBGE) divulgados nesta quarta-feira, 12,

mostram, ainda, que na região Nordeste

somente os Estados de Pernambuco (+0,5%) e

Bahia (+2,1%) registraram altas no ano em

análise. No Brasil, o crescimento foi de 1,8% em

2019 em comparação a 2018.

Outro dado da PMC, relacionado às vendas dos

meses de novembro e dezembro do ano

passado, também chamam atenção. O comércio

varejista no Rio Grande do Norte não registrou

crescimento nesses meses, marcados pela

Black Friday e Natal, respectivamente. Em

novembro, as vendas recuaram 0,5% e, em

dezembro, caíram 1,7%. O índice de receita

nominal também registrou queda nos meses em

referência: -0,5% e -0,6%, respectivamente.

Tomando como base somente os meses de

dezembro, as vendas em 2019 caíram 2,0%

ante mesmo mês de 2018.

'A gente esperava que o comércio se

recuperasse em dezembro, visto que as vendas

de novembro já tinham sido menores. Foi um

resultado um pouco surpreendente', declarou o

analista do IBGE/RN, Flávio Queiroz. Ele

relembrou que existia uma expectativa do

empresariado local que as pessoas que não

compraram em novembro transfeririam as

compras para o mês seguinte, o que não

ocorreu. 'Simplesmente as pessoas compraram

menos nos dois meses. Com isso, o resultado

do ano de 2019 é o seguinte: o comércio

potiguar teve o mesmo volume de vendas de

2018. Não mantivemos o crescimento registrado

em 2018', explicou.

Varejo ampliado cresce 0,6%

Analisando o comércio varejista ampliado, que

inclui vendas de veículos e peças para

automotores, além de materiais de construção,

o resultado apresenta uma variante levemente

positiva. Houve um sutil crescimento de 0,6%

nas vendas nesse segmento ao longo do ano de

2019, o que é considerado estabilidade em

razão do baixo percentual de variação. Em

dezembro do ano passado, a retração foi de
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0,8%.

O presidente da Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN),

Marcelo Queiroz, lamentou os números

'frustrantes' do desempenho do varejo potiguar

divulgados pelo IBGE. A expectativa da

Fecomércio RN era de que as vendas de

dezembro tivessem alta entre 6% e 7% e que o

ano de 2019 fechasse com crescimento acima

do que havia sido registrado em 2018.

'Importante ressaltar que em 2019 voltamos a

ter um dezembro negativo depois de termos,

em 2018, registrado uma alta de 2,1% que

interrompeu uma sequência de dois dezembros

negativos que vínhamos registrando nas

vendas: 2016 (-4,8%) e 2017 (-0,5%). Fica um

sentimento enorme de frustração no varejo.

Tínhamos a nítida sensação de fechar 2019

com um número muito mais robusto e,

principalmente, que dezembro traria uma alta

próxima dos dois dígitos', analisou o

presidente.

Marcelo Queiroz acredita que 'o imenso

volume de desempregados que ainda temos

pesou no poder de compra geral da população'.

'Basta dizermos que, em uma conta empírica,

se considerarmos uma média salarial de R$ 2

mil para cada um dos desempregados do

Estado (204 mil) chegamos a um volume de R$

408 milhões a menos circulando na nossa

economia todos os meses. Isso equivale a R$

4,9 bilhões por ano. Isto pesa, com certeza',

afirmou.

Ele destacou, ainda, que apesar dessa

frustração mantém o otimismo de que 2020

seja o ano da retomada efetiva do crescimento.

'Calçado nas reformas que ainda precisam ser

feitas e em medidas efetivas dos governos para

reequilibrar as contas públicas e, com isso,

retomar investimentos e colocar em dia

pagamentos de servidores e fornecedores',

disse ele.

Dados nacionais

O varejo nacional teve leve retração de 0,1%

em dezembro, na comparação com novembro

do ano passado, interrompendo sete meses

seguidos de avanço nas vendas. No

acumulado em 2019, o setor cresceu 1,8% e

fechou o terceiro ano consecutivo de taxas

positivas, embora tenha havido uma

desaceleração em relação a 2017 (2,1%) e

2018 (2,3%).

Na comparação com dezembro de 2018, houve

avanço de 2,6% nas vendas, sendo que o

varejo mostrou maior dinamismo no segundo

semestre de 2019 (3,3%) do que no primeiro

(0,6%), em relação ao mesmo período do ano

anterior.

'A presença de recurso livre adicional devido a

liberação dos saques nas contas do FGTS a

partir do mês de setembro e a melhoria na

concessão de crédito à pessoa física são

alguns fatores que podem ter influenciado esse

resultado no segundo semestre. O comércio

ainda não se recuperou totalmente da crise de

2015 e 2016, mas está em seu momento mais

elevado desde outubro de 2014', explica a

gerente da pesquisa, Isabella Nunes.

Varejo ampliado recua 0,8%

Considerando o comércio varejista ampliado,

que inclui, além do varejo, as atividades de

Veículos, motos, partes e peças e de Material
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de construção, o volume de vendas em

dezembro teve decréscimo de 0,8% em

comparação a novembro. O resultado foi

impactado, principalmente, pelo recuo de 4,0%

em Veículos, motos, partes e peças e de 1,1%

em Material de construção ambos, após recuo

de 1,6% e 0,1%, respectivamente, registrados

no mês anterior.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Projeção de crescimento do comércio
em 2020 cai

Clique aqui para abrir a imagem

A Confederação Nacional do Comércio de

Bens Serviços e Turismo (CNC) reduziu a

expectativa das vendas no varejo ampliado, em

2020, de +5,4% para +5,3%. Já no varejo

restrito - que exclui os ramos automotivo e de

materiais construção -, o indicativo é de alta de

3,5%. As projeções tiveram como base os

dados da PMC de dezembro.

Para o economista da CNC responsável pela

análise, Fabio Bentes, as vendas neste ano

deverão manter a atual tendência de alta,

ancoradas no Produto Interno Bruto (PIB) e nos

indicadores que medem o consumo das

famílias. 'Fatores como a permanência da

inflação baixa e a expectativa de que a taxa

básica de juros seja mantida no piso histórico

fazem com que esperemos um maior ritmo de

atividade econômica em 2020', afirma.

Elevação em 2019

De acordo com a PMC, o volume de vendas do

varejo acumulou alta de 1,8% em 2019. No

conceito ampliado, também foi registrada a

terceira alta seguida: +3,9% em relação a 2018.

Para Bentes, a evolução real das vendas

confirmou o processo de recuperação do varejo

em 2019, tendência reforçada pela retomada do

emprego formal no setor, no ano passado (+111

mil vagas). Apesar disso, o atual volume de

vendas do varejo ainda se encontra 6,5% abaixo

daquele registrado às vésperas da recessão em

novembro de 2014: 'O setor deverá superar

plenamente a crise somente no início de 2021'.

Entre os dez segmentos pesquisados,

destacaram-se positivamente o comércio

automotivo (+10,0%); as farmácias, perfumarias

e cosméticos (+6,8%); e as lojas de utilidades

domésticas (+6,0%). As vendas reais dos ramos

de móveis e eletrodomésticos (+3,6%) e de

materiais de construção (+4,3%), com ritmos de

expansão acima da média, também ajudaram a

impulsionar as vendas no ano passado. O

destaque negativo ficou por conta do segmento

de livrarias e papelarias que, ao sofrer retração

de 20,7%, registrou seu pior resultado anual na

série histórica, iniciada há 16 anos.

Segundo Bentes, por trás dos bons resultados

de 2019, há ainda a contribuição positiva do

comportamento da inflação.
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CNC estima crescimento de 5,3% do
varejo em 2020

Clique aqui para abrir a imagem

A Confederação Nacional do Comércio de

Bens Serviços e Turismo (CNC) estimou nesta

quarta-feira (12) crescimento de 5,3% das

vendas no varejo ampliado, em 2020. No varejo

restrito, que exclui os ramos automotivo e de

materiais construção, o indicativo é de alta de

3,5%.

Créditos: Alex Regis

As projeções da CNC tiveram como base os

dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC)

de dezembro, divulgada hoje (12) pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De

acordo com a pesquisa, o comércio varejista

brasileiro fechou 2019 com um crescimento de

1,8% no volume de vendas.

Para o economista responsável pela análise,

Fabio Bentes, as vendas neste ano deverão

manter a atual tendência de alta com a

perspectiva de crescimento da economia e dos

indicadores que medem o consumo das

famílias. 'Fatores como a permanência da

inflação baixa e a expectativa de que a taxa

básica de juros seja mantida no piso histórico

fazem com que esperemos um maior ritmo de

atividade econômica em 2020', afirmou, em

nota.

Segundo o economista, a evolução real das

vendas confirmou o processo de recuperação

do varejo em 2019, tendência reforçada pela

retomada do emprego formal no setor, no ano

passado. No entanto, Bentes chama a atenção

para o fato de que, mesmo com a reação do

consumo nos últimos anos, o atual volume de

vendas do varejo ainda se encontra 6,5% abaixo

daquele registrado às vésperas da recessão em

novembro de 2014. 'O setor deverá superar

plenamente a crise somente no início de 2021',

avaliou.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio,

ECONOMIA
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Senac RN oferece curso de
informática para pessoas da terceira

idade

Clique aqui para abrir a imagem

Autonomia, inclusão e participação ativa no

ambiente digital. Esses são alguns dos

benefícios adquiridos pelos participantes do

curso de Informática para Terceira Idade,

oferecido pelo Senac RN.

Em um período onde atividades e serviços estão

cada vez mais inseridas no ambiente virtual,

aprender sobre o uso correto do computador,

bem como os recursos oferecidos nas

plataformas digitais tem sido fundamental para

que essa geração esteja conectada às novas

tecnologias de forma independente, como

propõe o curso.

Com uma metodologia desenvolvida

especialmente para o público com faixa etária a

partir dos 50 anos, a capacitação ensina o

participante a utilizar o sistema operacional;

digitar e formatar textos; usar adequadamente

os recursos do programa de edição e navegar

na internet para realizar pesquisas; se

comunicar com parentes e amigos via redes

sociais e e-mail; obter entretenimento e notícias,

entre outros.

O coordenador da área de informática do Senac

RN, Renato Rodrigues, destaca a transformação

na rotina e qualidade de vida dos participantes.

? A inclusão digital faz com que esta geração se

conecte cada vez mais às novas tecnologias,

tanto no uso das redes sociais quanto em

conhecimentos básicos de informática e isso

tem proporcionado uma série de benefícios para

os idosos, como autonomia, contato maior com

a família e amigos, mente ativa e ainda oferece

diversão?, disse o coordenador.

O curso também oferece licenciamento de

Software, que permite o acesso gratuito aos

serviços da Microsoft para fins de estudo e

pesquisa. O aluno ganha 06 licenças do Office

365 (Word, Excel, PowerPoint), além do

Windows 10.

Para o primeiro semestre de 2020, estão sendo

oferecidas turmas nas unidades do Senac

Centro e Alecrim, com a primeira turma prevista

para início do mês de março. Outras

informações podem ser obtidas através do

telefone 4005-1000 ou pelo site
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https://www.rn.senac.br .

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Projeto Include oferece curso de
Robótica para jovens

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Canindé Soares

Estão abertas, até o dia 24 de fevereiro, as

inscrições para participar do Curso de Robótica

do Projeto Include, ação social realizada pelo

Instituto Campus Party em parceria com o

Instituto Metrópole Digital (IMD) e outros setores

da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN).

Com foco na inclusão tecnológica, a iniciativa

também conta com o apoio do Serviço Social do

Comércio (Sesc-RN) e tem por objetivo

promover cursos e oficinas gratuitas em

diversas áreas do campo da Tecnologia da

Informação (TI), ao mesmo tempo em que

possibilita a inclusão tecnológica de estudantes

de famílias de baixa renda - público-alvo do

projeto.

As inscrições para o curso são gratuitas e

devem ser realizadas por meio deste link. Nesta

edição, o projeto oferta 75 vagas, sendo 25

destas voltadas aos alunos da Escola do Sesc -

localizada no bairro de Potilândia e sede das

atividades do curso - e as outras 50 destinadas

a jovens das comunidades vizinhas.

Para candidatar-se, é necessário que o

interessado possua idade entre 10 e 18 anos.

Além disso, o processo de seleção dará

prioridade àqueles que estejam em situação de

vulnerabilidade socioeconômica e que residam

nos bairros vizinhos à UFRN.

Ensino

O curso é realizado seguindo o formato de um

laboratório, cuja finalidade é incluir os jovens

participantes no meio tecnológico por meio de

aulas teóricas e práticas sobre robótica

educacional.

Ao todo, serão formadas três turmas de 25

alunos cada, distribuídos entre os turnos da

manhã (nas segundas e quartas-feiras), tarde

(terças e quintas-feiras) e noite (quartas e

sextas-feiras).

O curso terá duração de quatro meses e será

ministrado por estudantes de graduação da

UFRN oriundos de áreas interdisciplinares, que

atuarão como bolsistas no Projeto Include. Para

esta edição, o Projeto prevê o início das aulas
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para o mês de maio, estendendo-se até o mês

de agosto deste ano.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SESC RN
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Empresas do Porto Digital de Recife
(PE) faturaram mais de R$ 2,3 bilhões

em 2019

Clique aqui para abrir a imagem

O arquiteto Gustavo Rocha perdeu o

nascimento de um ?filho? nesta quarta-feira

(12). Enquanto iniciava a palestra para o

Seminário Internacional Agora Natal, iniciativa

do Grupo de Comunicação do Agora RN, que

aconteceu no auditório do Hotel Barreira Roxa,

na zona Sul de Natal, ele aguardava as notícias

sobre a inauguração de uma creche na Rua da

Moeda, no Centro Histórico do Recife (PE), em

mais uma ação de revitalização promovida pelo

núcleo gestor do Porto Digital, o parque

tecnológico que recuperou a degradada região

portuária da capital pernambucana.

?Enquanto estou aqui, eu estou perdendo o

nascimento de um filho. O prédio [creche] foi

inaugurado hoje, mas não estou lá para ver

isso?, lamenta ele, enquanto abria as atividades

do seminário, que trouxe para Natal, além de

Gustavo Rocha, importantes nomes da

arquitetura e urbanismo do Brasil e de Portugal.

Ele explica que a nova unidade escolar será

destinada para a mães que trabalham nas

empresas do parque tecnológico do Porto Digital

? são 339 empresas atuando hoje no local. O

prédio que vai receber a escolinha fazia parte da

Secretaria Estadual de Administração de

Pernambuco, mas ficou abandonado por mais

de 10 anos. As reformas foram iniciadas em

2017 e foram encerradas no início deste ano.

O imóvel foi cedido pelo governo

pernambucano, foi reformado e as aulas serão

ofertadas, após fechamento de parceria, pela

Secretaria de Educação do Recife. ?A fachada

do novo prédio é ativa. Terá espaço para

empreendimentos comerciais. A ideia é fazer

com as que as pessoas circulem e que a rua

tenha vida?, disse.

O Porto Digital foi iniciado em 2000. A ação

partiu de parcerias entre a Prefeitura do Recife,

Governo do Estado de Pernambuco,

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e

instituições privadas do setor de tecnologia. O

objetivo inicial era fomentar a abertura de novas

empresas, gerar empregos e ? como principal

motivo ? manter os ?cérebros? em terras

pernambucanas. ?Os alunos se formavam e

tinham de ir para outros locais em busca de
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emprego?, comentou Gustavo Rocha.

Segundo ele, o Porto Digital é uma política

pública que contou, em sua partida, com R$ 33

milhões em recursos do Governo de

Pernambuco. O dinheiro foi utilizado para

implementação de infraestrutura e condições

necessárias para a operação. Para implantar o

modelo de governança e os projetos

estruturadores, foi criado o Núcleo de Gestão

do Porto Digital (NGPD), associação civil sem

fins lucrativos, qualificada como Organização

Social (OS) pelo Governo de Pernambuco e

pela Prefeitura do Recife.

No início das atividades, o Porto Digital contava

com apenas 50 pessoas. Hoje, 20 anos depois,

são 339 empresas, 11 mil pessoas

empregadas e o faturamento de R$ 2,35

bilhões. A iniciativa espera, dentro de um prazo

de cinco ano, reformar outros 100 mil metros

quadrados.

Gustavo Rocha explicou que a primeira medida

foi a de requalificar o tecido urbano central,

cultural e histórico da região portuária de

Recife. O parque tecnológico foi instalado em

uma espécie de ilha, nas proximidades do

bairro de Santo Antônio. ?Em 2000, uma lei

municipal determinou que as empresas de

tecnologia que se instalam na região têm

isenção de 60% no ISS. Logo, várias empresas

passaram a se instalar?, comentou.

Ainda de acordo com ele, o processo de

revitalização da capital pernambucana pode ser

aplicada em Natal. ?Algo semelhante pode

ocorrer na Ribeira, mas é preciso ter

conhecimento dos espaços que podem ser

ocupados. O desafio é identificar o melhor

arranjo produtivo local. Tem que saber as

demandas e oportunidades da região?,

justificou.

Ele reforçou, também, a importância da

formação de parcerias entre poder público,

instituições de ensino e pesquisa e setor

privado para a promoção de políticas públicas

para a requalificação de áreas degradas. ?Não

é um projeto de governo, mas uma política

pública ? e não pode haver descontinuidade?,

ressaltou.

Ele lembrou, durante o Seminário Internacional

Agora Natal, que a maior dificuldade para

implantar a parque tecnológico foi a de

?rasgar? o tecido urbano para implanta a nova

infraestrutura. ?Não foi fácil, pois tivemos de

dialogar com os órgãos responsáveis pela

preservação histórica, como o Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(IPHAN). Foi um desafio enorme. Qualquer

ação em área consolidada é muito difícil?,

detalhou. Isso porque 25% da área utilizada

pelo Porto Digital é tombada.

Em 2000, a iniciativa começou com uma ação

para revitalizar os imóveis fechados dentro da

ilha. Os locais foram adquiridos pelo Governo

do Estado. Além disso, a ação motivou ao setor

privado a adquirir outros prédios e a reformá-

los.

Durante a palestra, ele apresentou diversos

projetos executados de revitalização predial.

Um dos maiores exemplos é o da reforma da

antiga sede do Banco do Estado de

Pernambuco. O governo estadual cedeu o

imóvel, o Porto Digital obteve os recursos e o

local hoje é um grande prédio comercial.

O arquiteto também comemorou o fato que a
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ocupação do terreno do parque tecnológico

está de espraiando para os bairros vizinhos à

ilha. ?Algumas coisas demoram, e temos que

entender isso. Mas é preciso começar a ação?,

comentou.

A requalificação dos espaços, com a chegada

de empreendimentos comercias, empresas

tecnologia e imóveis habitacionais, trouxe

melhor qualidade de vida, revitalizou o Centro

Histórico.

?As pessoas circulam despreocupadas com

computadores, tablets e celulares de R$ 4 mil.

Isso acontece porque o bairro é habitado e há

serviços?, finalizou.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Boas práticas de urbanismo para
modernizar Natal

Clique aqui para abrir a imagem

O Seminário Internacional Agora RN aconteceu

na tarde desta quarta-feira (12) no Hotel

Barreira Roxa, na Via Costeira. Promovido pelo

Grupo de Comunicação Agora RN, o evento

discutiu boas práticas de urbanismo e sugestões

para a Revisão do Plano Diretor.

Segundo o diretor-geral do Grupo Agora RN,

Alex Viana, o seminário foi um sucesso, pois

trouxe representantes do poder público do Rio

Grande do Norte, de outros locais do Nordeste,

além de diversos representantes da sociedade

civil organizada.

?A iniciativa se deve à preocupação do Agora

RN com as atividades voltadas para

coletividade. Natal requer planejamento urbano

para o desenvolvimento e melhoria urbana. Os

palestrantes trazido são três referências em

experiências de urbanísticas. As sugestões

discutidas podem servir de inspiração para a

Revisão do Plano Diretor de Natal?, disse.

A palestra inicial foi do arquiteto Gustavo Rocha,

Superintendente de Infraestrutura do Porto

Digital do Recife. Ele falou sobre a construção

do parque tecnológico localizado no terminal

portuário da capital pernambucana. Após 20

anos de atividades, o parque tecnológico tem

339 empresas e faturou, em 2019, R$ 2,35

bilhões.

A segunda palestrante foi da arquiteta Maria

Cristina Trovão Santana, Coordenadora de Uso

do Solo do Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Curitiba (IPPUC). Ela falou sobre as

ações públicas para elaborar os eixos de

mobilidade da capital paranaense.

A última palestra foi do arquiteto português

Manuel Salgado, que atualmente presidente da

Sociedade de Reabilitação Urbana de Lisboa

(SRU). O profissional trouxe as soluções

promovidas para o Rio Tejo, na capital

portuguesa, que foram responsáveis por

melhorias urbanísticas da capital portuguesa.

O evento teve o patrocínio da Federação do

Comércio do RN (Fecomércio), Associação

Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Hotéis

Aram, Bello Mare Hotel e Federação das
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Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern). A

organização ficou por conta da Pypa

Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário.

Toda a programação do seminário Agora Natal

foi transmitida pela Rádio Agora FM (97,9).

Quem não acompanhou ao vivo pode assistir

às palestras na página do Agora RN no

YouTube e no Facebook.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Seminário traz a Natal exemplos na
área de urbanismo

Clique aqui para abrir a imagem

Promovido pelo Grupo Agora RN e com lotação

máxima, Seminário Internacional Agora Natal

aconteceu ontem no Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa com a participação de três

palestrantes, que trouxeram para a capital

potiguar bons exemplos na área de urbanismo

que podem inspirar revisão do Plano Diretor.

Confira, em quatro reportagens especiais, como

os 'cases' de Recife, Curitiba e Lisboa podem

fomentar com a mudanças na dinâmica urbana

de Natal.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Manuel Salgado e a inspiração trazida
do Velho Continente para modernizar

Natal

Clique aqui para abrir a imagem

Para qualquer cidade cuja Revisão do Plano

Diretor esteja em curso, o arquiteto português

Manuel Salgado, atual presidente da Sociedade

de Reabilitação Urbana de Lisboa (SRU), tem

um conselho precioso: saber qual será o papel

da cidade no futuro. Nesta quarta-feira (12),

durante o Seminário Internacional Agora Natal,

coube a Salgado encerrar as palestras do

evento, falando sobre as mudanças dramáticas

vividas pela capital portuguesa do ponto de vista

social e urbanístico. Entre as inúmeras

conclusões, é que as cidades não precisam

apenas expandir às custas de lançamentos

imobiliários, mas recuperar áreas maduras,

atraindo populações num processo de

adensamento crescente, onde áreas veda

mistura de funções como a residencial e

comercial. Um dos programas mais bem

sucedidos da capital portuguesa foi a

implantação de uma praça em cada um dos 150

bairros da cidade de Lisboa. Nesse caso,

Salgado explica que a participação dos

moradores de cada localidade foi fundamental,

pois foi a partir de reuniões com da espaço

vazio. Durante a fase de debates com o público,

que se seguiram às palestras, Manuel Salgado

sugeriu que apesar de contar com o apoio de

governos, as mudanças na ocupação de espaço

nas cidades também seguir caminhos

espontâneos, mediante os quais as

comunidades devem propor livremente o que

desejam e os administradores devem ter a

sensibilidade de pôr no papel e na prática

algumas dessas tendências. nova 'carta

estratégica' - é assim que se chama em

Portugal - está sendo preparada para

redirecionar os rumos do crescimento urbano

lisboeta. Um dos pontos tocados pelo

palestrante que mais chamaram a atenção

referiu-se a proatividade que todo o gestor

público deve ter no processo de ocupação do

solo urbano.

'Não basta que ele seja apenas um cumpridor

de normas; ele deve ter a sensibilidade para unir

interesses para criar investimentos nos locais

onde esse interesse maior', lembrou. Manuel

Salgado sugeriu também uma linha de

incentivos por parte do poder público para que

pessoas venham adensar áreas, por meio de

tributos mais baratos, o que sempre é
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importante na hora em que se deseja expandir

economicamente uma região. Na essência, o

urbanista português resumiu boa parte de seus

pontos de vista à uma máxima: 'É mais fácil e

barato intervir nos espaços públicos do que

construir edifícios'. Outra questão levantada por

ele: é oferecer estacionamentos nas áreas não

bem servidas de transporte público, usando a

lógica inversa nas regiões o0nde o contrário

aconteça. E, principalmente, facilitar os

processos de licenciamento, o que já é uma

tendência no mundo. O Seminário Internacional

Agora Natal foi promovido pelo Grupo de

Comunicação Agora RN. As palestras

aconteceram no Hotel Barreira Roxa, na Via

Costeira, nesta quarta-feira (12).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Por serem livres

Clique aqui para abrir a imagem

Vicente Serejo

serejo@terra.com.br

Não importa o que mais possam dizer os que

encontram defeitos na democracia. São livres,

democraticamente livres, e por isso dizem o que

querem garantidos pelo direito pleno à liberdade

de expressão. É o que basta. Mesmo assim, é

bom não deixá-los tão à vontade com tantas

exegeses precárias. Os erros de um governo

serão corrigidos por outro governo nascido do

voto. O homem está condenado a ser livre,

avisava o existencialismo de Jean-Paul Sartre.

Mas, de vez em quando, as almas inquietas

com a liberdade a temem como se fosse um

monstro adormecido que pode a qualquer hora

acordar. Falso. A democracia não dorme e é

justamente o direito de dizer que a mantém

vigilante. Não há como defender outro regime

de vida coletiva. As cruzadas lançadas em

nome da moral e dos bons costumes, estas,

sim, são os monstrinhos que moram nas

cavernas sombrias do autoritarismo e vivem

desejando fugir.

Quem, sem as tormentas do horror e livre do

medo, examinar quantas derrotas já foram

impostas ao longo de um ano de Governo

Bolsonaro, resguardando a liberdade, a livre

circulação dos livros, filmes, revistas e jornais,

além da troca, mesmo acirrada, de opiniões, vai

notar que a liberdade nunca se mostrou tão

sólida, como até agora, apesar das estocadas.

Os tribunais erram e acertam, é verdade, mas a

liberdade tem vencido com toda sua força.

É assim, exatamente assim, que se move a vida

democrática. Imaginá-la propriedade que não

seja patrimônio da Nação, é desejá-la menor do

que o Estado. E não é. Todo poder sonha em

controlar a livre opinião. O governo de Lula

também quis regulamentar a liberdade.

Lembrem que na entrevista que concedeu ainda

na prisão, listou entre seus planos, se voltar à

presidência, o controle da informação como se

não fosse um grande beneficiário da liberdade.

Liberdade de expressão não se controla. É

cláusula pétrea na constituição das grandes

democracias. Nos Estados Unidos, pátria

emocional dos celerados, a liberdade não fere

os dois maiores poderes norte-americanos: a
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economia mais próspera do mundo e maior

poderio militar do planeta. Só aqui as obras de

arte - livros, discursos, filmes, peças, coluna de

jornal ou uma matéria jornalística, ameaçam

quando, na verdade, escondem interesses

inconfessáveis.

O médico chinês que tentou alertar toda a

China para um possível novo vírus foi proibido

em nome dos interesses econômicos e

políticos do governo. Infectado por tratar de

pacientes contaminados, foi obrigado a negar.

Acabou morto. E a China acabou assumindo

seus maiores prejuízos econômicos e políticos

do mundo, sem falar no papel monstruoso de

dizimar vidas humanas. No mundo não há mais

espaço para ditaturas de esquerda e de direita.

SILÊNCIO - O ex-prefeito Carlos Eduardo

Alves não quebra seu silêncio antes das cinzas

purificadoras das orgias de Momo. Com isso

valoriza sua ficha, mas pode passar do tempo.

EFEITO - Cerebral no jogo político, Álvaro Dias

não demite a tropa de elite que antes esteve

fiel a Alves. Nem aqueles que o próprio Carlos

Eduardo considera hoje como seus traidores.

ESPERA - E nesse ritmo surdo tudo vai ficando

para depois do carnaval. O PSB toma fôlego, o

PT busca um discurso para candidato pelo

menos viável e o PDT foge das mãos de Alves.

LUZ - Hoje, a partir das 19h, a inauguração do

projeto de iluminação do Memorial Câmara

Cascudo, na Praça André de Albuquerque. É

um gesto do Instituto Neoenergia, da Cosern.

LUTA - Também hoje, às 14h, sede da

Assembléia, a audiência extraordinária que irá

debater a reforma previdenciária do governo

Fátima Bezerra. Luta do deputado Sandro

Pimentel.

FACA - O ministro Paulo Guedes afirmou no

início do governo que iria enfiar a faça - a sua

expressão - no Sistema S. E enfiou. Indicando

os seus assessores para os seus gordos

jetons.

BOLADA - O ministro Rogério Marinho recebeu

do Sesi uma bolada de R$ 189 mil por ter

participado de onze reuniões do conselho do

Sesi nacional. Foi uma facada cinematográfica.

ALIÁS - A facada do Guedes, nos 'esses' do

'sistemão', teve um lado útil: revelou quando

ganha hoje um conselheiro ao cumprir doze

pesadas reuniões de trabalho por ano. Arre

égua!

DRAMA - Com a proibição de alianças

partidárias na chapa proporcional - só na

majoritária - o jogo politico da sobrevivência

passou a transitar entre dois polos: o grupão ou

o grupinho em um só partido em busca de

atingir coeficiente eleitoral que deve ficar entre

12 e 13 mil.

SAÍDA - Para algumas raposinhas hoje

hóspedes do Palácio Padre Miguelinho, saída é

não ficar refém dos grandes, no grupo, nem

prisioneiro dos pequenos, sem chance real. O

ideal é escolher um partido onde a força

individual possa prevalecer. Do contrário sairá

derrotado.

DÚVIDA - A decisão tem sido tão dramática

que há vários vereadores e candidatos ainda

sem partido definido, a começar do presidente

da casa, Paulinho Freire. Um chapão puxado

pelo prefeito do prefeito Álvaro Dias pode ser
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uma solução. Se praticar uma autofagia

fraticida.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SISTEMA S
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>>>> PELA CIDADE

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

*TERRAÇO DO RELÓGIO| É nesta sexta-feira

(14) que acontece a 9ª prévia carnavalesca do

Terraço do Relógio.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - TERRAÇO DO RELÓGIO

32

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/02/13/37513403/37494877_site.jpg


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

quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Guedes diz que enviará proposta da
reforma tributária em duas semanas

Clique aqui para abrir a imagem

O ministro da Economia, Paulo Guedes,

afirmou hoje (12) que o governo deve enviar ao

Congresso Nacional proposta para a reforma

tributária, 'acoplável' ao texto que está em

tramitação.

Créditos: Wilson Dias/Agência Brasil

Após reunião extraordinária com secretários

estaduais de fazenda, integrantes Conselho

Nacional de Política Fazendária (Confaz), o

ministro disse que o governo vai enviar uma

proposta de criação do Imposto sobre Valor

Agregado (IVA), com unificação de tributos

sobre consumo.

'Está indo super bem. Estamos mandando um

IVA dual. Eles [os estados], por sua vez, tem as

propostas de como fazer a deles. Vamos

mandar a nossa, mas acoplável. Começa em

duas semanas, está chegando um pedaço, que

é o IVA dual, vamos entrar com PIS, Cofins, e

vai andar tudo direitinho', disse.

O secretário de Fazenda do Pernambuco e

coordenador do Comitê dos Secretários de

Fazenda dos Estados e Distrito Federal

(Comsefaz), Décio Padilha, disse que o

ministrou quer construir uma proposta conjunta

com os estados.

'Ele disse que não quer mandar uma PEC

[Proposta de Emenda à Constituição] isolada. A

proposta dele será construída em conjunto com

os estados', explicou, acrescentando que foi

formado um grupo de trabalho para debater

sobre a reforma.

Padilha disse que o ministro sugeriu a retirada

dos municípios da proposta, mas os secretários

consideram importante fazer a reforma com

todos os entes da federação. Outra proposta do

governo federal, segundo no secretário, seria a

criação de um fundo para compensação de

perdas de arrecadação.

'Pela proposta do governo de um IVA dual, a

União ficaria com uma alíquota e os estados

com outra. Diferente da nossa [dos estados],

que um IVA único dividido para estados e

municípios e União'.

O secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Tajra

Fonteles, disse que o ministro não deixou claro
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como será o envio da proposta do governo

federal, se por meio de PEC, por exemplo. 'O

ministro disse que vai fazer sugestões ao texto

que já está tramitando'.

Fonteneles acrescentou que a reforma

tributária gera necessidade de compensação

para alguns estados e municípios e isso poderá

ser resolvido com uma descentralização de

recursos, por meio da proposta do governo

federal de um novo pacto federativo.

'A ideia é que haja a união das duas agendas

[reforma tributária e Pacto Federativo] para que

seja viável a reformulação do sistema tributário

nacional', disse Fonteles.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Guedes diz que enviará proposta da
reforma tributária em duas semanas

Guedes diz que enviará proposta da reforma

tributária em duas semanas

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes,

afirmou hoje (12) que o governo deve enviar ao

Congresso Nacional proposta para a reforma

tributária, 'acoplável' ao texto que está em

tramitação.

Após reunião extraordinária com secretários

estaduais de fazenda, integrantes Conselho

Nacional de Política Fazendária (Confaz), o

ministro disse que o governo vai enviar uma

proposta de criação do Imposto sobre Valor

Agregado (IVA), com unificação de tributos

sobre consumo.

'Está indo super bem. Estamos mandando um

IVA dual. Eles [os estados], por sua vez, tem as

propostas de como fazer a deles. Vamos

mandar a nossa, mas acoplável. Começa em

duas semanas, está chegando um pedaço, que

é o IVA dual, vamos entrar com PIS, Cofins, e

vai andar tudo direitinho', disse.

O secretário de Fazenda do Pernambuco e

coordenador do Comitê dos Secretários de

Fazenda dos Estados e Distrito Federal

(Comsefaz), Décio Padilha, disse que o

ministrou quer construir uma proposta conjunta

com os estados.

'Ele disse que não quer mandar uma PEC

[Proposta de Emenda à Constituição] isolada. A

proposta dele será construída em conjunto com

os estados', explicou, acrescentando que foi

formado um grupo de trabalho para debater

sobre a reforma.

Padilha disse que o ministro sugeriu a retirada

dos municípios da proposta, mas os secretários

consideram importante fazer a reforma com

todos os entes da federação. Outra proposta do

governo federal, segundo no secretário, seria a

criação de um fundo para compensação de

perdas de arrecadação.

'Pela proposta do governo de um IVA dual, a

União ficaria com uma alíquota e os estados

com outra. Diferente da nossa [dos estados],

que um IVA único dividido para estados e

municípios e União'.

O secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Tajra

Fonteles, disse que o ministro não deixou claro

como será o envio da proposta do governo

federal, se por meio de PEC, por exemplo. 'O

ministro disse que vai fazer sugestões ao texto

que já está tramitando'.

Fonteneles acrescentou que a reforma tributária

gera necessidade de compensação para alguns

estados e municípios e isso poderá ser resolvido

com uma descentralização de recursos, por

meio da proposta do governo federal de um

novo pacto federativo.

'A ideia é que haja a união das duas agendas

[reforma tributária e Pacto Federativo] para que

seja viável a reformulação do sistema tributário

nacional', disse Fonteles.
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Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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RN recebe mais turistas estrangeiros
em janeiro

Clique aqui para abrir a imagem

A quantidade de turistas internacionais que

desembarcaram no Rio Grande do Norte por

meio de voos diretos em janeiro de 2020 foi

48,11% maior que o mesmo período de 2019.

Os dados foram informados pelo Núcleo de

Imigração da Polícia Federal no Estado,

responsável pela fiscalização de voos diretos

que aportam no Aeroporto de Natal. É estimada

uma movimentação financeira de

aproximadamente R$ 15 milhões referente aos

mais de 3.000 viajantes.

A secretária de Turismo do Estado, Ana Costa,

ressalta os efeitos da implantação de novos

voos e frequências na alta temporada. 'É

importante observar e valorizar os efeitos que a

chegada de novos voos promovem em um

destino, principalmente em se tratando de

frequências internacionais. As perspectivas de

fomento na economia impactam a realidade

das pessoas que trabalham direta ou

indiretamente no setor do turismo', comentou

Ana Costa.

O diretor da Empresa Potiguar de Promoção

Turística (Emprotur), Bruno Reis, afirmou que o

órgão trabalha para manter a procura pelo

destino RN também na baixa temporada.

'Estamos trabalhando fortemente com ações de

marketing e inteligência comercial voltadas para

o mercado internacional, tendo em vista o

mercado europeu e sem esquecer o público

latino, que representa hoje a nossa maior

entrada. Nossa expectativa é que os esforços

façam com que a busca pelo destino RN seja

ampliada nesses mercados específicos também

na baixa temporada', afirmou Bruno Reis.

Portugueses lideram ranking

Entre as principais portas de entrada dos voos

da TAP no Brasil, Natal é a que possui maior

participação de passageiros estrangeiros de

entrada em relação ao total de viajantes. O Rio

Grande do Norte é o único Estado a receber

uma quantidade maior de estrangeiros que a

totalidade de brasileiros saindo do país. O total

de passageiros (77.408) que voaram a ligação

Natal-Lisboa/Lisboa-Natal, de outubro de 2018 a

setembro de 2019, 59,7% correspondem ao

fluxo de entrada no país (inbound), enquanto

40,3% (outbound) ao de saída.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Paulo Guedes quer construir reforma
tributária com Estados

Clique aqui para abrir a imagem

Após desistir de enviar uma proposta própria de

reforma tributária ao Congresso, o ministro da

Economia, Paulo Guedes, reuniu nesta quarta-

feira, 12, os secretários estaduais de Fazenda

para tentar construir uma proposta conjunta da

União com os Estados. De acordo com o

secretário pernambucano, Décio Padilha da

Cruz, os representantes estaduais irão discutir

os termos apresentados pelo ministro, mas

ainda mantêm a determinação em aprovar o

substitutivo já negociado com os governadores

e entregue à Câmara dos Deputados.

Créditos: Wilson Dias/Agência Brasil Paulo

Guedes quer construir uma proposta conjunta

com Estados, mas excluindo mudanças na

tributação dos municípios neste primeiro

momento

'Finalmente, a União decidiu debater a reforma

tributária com os Estados. Tivemos essa

primeira reunião convocada pelo ministro

Guedes para abrir esse diálogo. Isso não

acontecia na gestão do ex-secretário da Receita

Federal, Marcos Cintra", afirmou Cruz, ao sair

da reunião.

Segundo ele, Guedes ofereceu o

compartilhamento das bases tributárias do

governo federal com os Estados, mantendo a

proposta de um IVA Dual para unificar os

tributos IPI e PIS/Cofins (federais) e ICMS

estadual. O secretário relatou ainda que, pela

primeira vez, o governo acenou concordância

com a criação de um fundo para compensar as

perdas de arrecadação de alguns Estados no

novo modelo.

A diferença, segundo Cruz, é que o modelo

apresentado por Guedes não contempla a

inclusão dos municípios na reforma nesse

primeiro momento, ao contrário da proposta já

protocolada pelos Estados, que também inclui

as prefeituras. 'A nossa proposta é mais ampla

e o próprio ministro reconheceu que ela seria a

ideal. Mas Guedes chamou a questão para o

problema do tempo. O ministro acredita que

incluir os municípios agora estenderia a

discussão da reforma por dois ou três anos. E a

prioridade é aprovar ainda em 2020",

acrescentou o secretário.

Apesar da avaliação de Guedes, Cruz afirmou

que os Estados mantêm a determinação de
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realizar a reforma por inteiro ainda neste ano.

Segundo ele, o próprio relator da reforma

tributária na Câmara, deputado Aguinaldo

Ribeiro, disse na terça-feira, 11, em jantar com

os secretários que o objetivo da Casa é aprovar

uma reforma completa até julho deste ano.

'Temos um Congresso reformador que tem

essa agenda como prioridade. Vamos analisar

o que foi apresentado por Guedes e daremos

uma resposta em até 30 dias. Por enquanto,

mantemos a nossa proposta já enviada ao

relator", disse.

Após ouvir a posição do ministro, os secretários

procuraram abrir o diálogo sobre pontos da

proposta dos Estados que não fazem parte da

proposta do governo federal, entre eles a

compensação na Lei Kandir e formação de

fundos de desenvolvimento regional. Segundo

Cruz, Guedes também ficou de avaliar a

posição dos Estados nos próximos 30 dias.

'Não abrimos ainda nenhuma negociação e

vamos discutir as questões no âmbito do

Confaz. Ficamos as propostas do ministro e ele

ficou de estudar a nossa, que consideramos

mais ampla. Agora reduzir a carga tributária

depende de reduzir o tamanho do Estado. Não

é a reforma tributária que vai encurtá-la. Mas

simplificar e padronizar os tributos já reduzirá

muito o custo para as empresas", afirmou o

secretário.

A recriação da CPMF e o chamado imposto

sobre pecados, temas já aventados pelo

ministro Guedes, não foram sequer citados na

reunião desta quarta-feira.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Guedes diz que enviará proposta da
reforma tributária em duas semanas

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

O ministro da Economia, Paulo Guedes,

afirmou nesta quarta-feira (12) que o governo

deve enviar ao Congresso Nacional proposta

para a reforma tributária, 'acoplável' ao texto

que está em tramitação.

Após reunião extraordinária com secretários

estaduais de fazenda e integrantes Conselho

Nacional de Política Fazendária (Confaz), o

ministro disse que o governo vai enviar uma

proposta de criação do Imposto sobre Valor

Agregado (IVA), com unificação de tributos

sobre consumo.

'Está indo super bem. Estamos mandando um

IVA dual. Eles [os estados], por sua vez, tem as

propostas de como fazer a deles. Vamos

mandar a nossa, mas acoplável. Começa em

duas semanas, está chegando um pedaço, que

é o IVA dual, vamos entrar com PIS, Cofins, e

vai andar tudo direitinho', disse.

O secretário de Fazenda do Pernambuco e

coordenador do Comitê dos Secretários de

Fazenda dos Estados e Distrito Federal

(Comsefaz), Décio Padilha, disse que o

ministrou quer construir uma proposta conjunta

com os estados.

'Ele disse que não quer mandar uma PEC

[Proposta de Emenda à Constituição] isolada. A

proposta dele será construída em conjunto com

os estados', explicou, acrescentando que foi

formado um grupo de trabalho para debater

sobre a reforma.

Padilha disse que o ministro sugeriu a retirada

dos municípios da proposta, mas os secretários

consideram importante fazer a reforma com

todos os entes da federação. Outra proposta do

governo federal, segundo no secretário, seria a

criação de um fundo para compensação de

perdas de arrecadação.

'Pela proposta do governo de um IVA dual, a

União ficaria com uma alíquota e os estados

com outra. Diferente da nossa [dos estados],

que um IVA único dividido para estados e

municípios e União'.

O secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Tajra

Fonteles, disse que o ministro não deixou claro
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como será o envio da proposta do governo

federal, se por meio de PEC, por exemplo. 'O

ministro disse que vai fazer sugestões ao texto

que já está tramitando'.

Fonteneles acrescentou que a reforma

tributária gera necessidade de compensação

para alguns estados e municípios e isso poderá

ser resolvido com uma descentralização de

recursos, por meio da proposta do governo

federal de um novo pacto federativo.

'A ideia é que haja a união das duas agendas

[reforma tributária e Pacto Federativo] para que

seja viável a reformulação do sistema tributário

nacional', disse Fonteles.

O post Guedes diz que enviará proposta da

reforma tributária em duas semanas apareceu

primeiro em Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Entrada direta de turistas estrangeiros
no RN cresce 48% em janeiro

Clique aqui para abrir a imagem

13/02/2020 06:51

Entrada direta de turistas estrangeiros no RN

cresce 48% em janeiro

A quantidade de turistas internacionais que

desembarcaram no Rio Grande do Norte por

meio de voos diretos em janeiro de 2020 foi

48,11% maior que o mesmo período de 2019.

Os dados foram informados pelo Núcleo de

Imigração da Polícia Federal no RN,

responsável pela fiscalização de voos diretos

que aportam no Aeroporto de Natal. É estimada

uma movimentação financeira de

aproximadamente R$15 milhões referente aos

mais de 3000 viajantes.

A secretária de turismo do estado ressalta os

efeitos da implantação de novos voos e

frequências na alta temporada. 'É importante

observar e valorizar os efeitos que a chegada de

novos voos promovem em um destino,

principalmente em se tratando de frequências

internacionais. As perspectivas de fomento na

economia impactam a realidade das pessoas

que trabalham direta ou indiretamente no setor

do turismo', comentou Aninha Costa.

'Estamos trabalhando fortemente com ações de

marketing e inteligência comercial voltadas para

o mercado internacional, tendo em vista o

mercado europeu e sem esquecer o público

latino, que representa hoje a nossa maior

entrada. Nossa expectativa é que os esforços

façam com que a busca pelo destino RN seja

ampliada nesses mercados específicos também

na baixa temporada', afirmou Bruno Reis, diretor

da Empresa Potiguar de Promoção Turística.

Maior entrada de portugueses do Brasil

Entre as principais portas de entrada dos voos

da TAP no Brasil, Natal é a que possui maior

participação de passageiros estrangeiros de

entrada em relação ao total de viajantes, sendo

o único estado a receber uma quantidade maior

de estrangeiros que a quantidade de brasileiros

saindo do país. Em números, do total de

passageiros (77.408) que voaram a ligação

Natal-Lisboa/Lisboa-Natal, de outubro de 2018 a

setembro de 2019, 59,7% correspondem ao

fluxo de entrada no país (inbound), enquanto

40,3% (outbound) ao de saída.
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