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Programa de orientação gratuito abre
inscrições para microempresas

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

As empresas que têm faturamento anual bruto

de até R$ 360 mil e apresentam algum

problema na área de gestão ou processo

produtivo podem aderir ao Programa Negócio a

Negócio 2020. A iniciativa oferece gratuitamente

orientação e conhecimento sobre gestão,

finanças, planejamento, inovação e mercado

aos pequenos negócios por meio dos Agentes

de Orientação Empresarial (AOE), que são

consultores credenciados do Sebrae com larga

experiência de mercado. As inscrições foram

abertas neste mês e podem ser feitas pelo 0800

570 0800 ou através das prospecções dos

agentes.

A meta do Sebrae é atender 3.070 empresas,

com foco principalmente nas microempresas,

que são aqueles negócios cujo faturamento

anual se situam na faixa entre R$ 81 mil e R$

360 mil. Poderão aderir ao programa

empreendimentos instalados na região

metropolitana de Natal e cidades do interior que

estejam na área de jurisdição dos escritórios

regionais do Sebrae no Oeste, Alto Oeste,

Médio Oeste e Seridó Oriental. Para esse ciclo

2020, 13 agentes farão as orientações junto aos

empreendedores.

O atendimento ao empresário ocorre no local

onde ele desenvolve a atividade, observando a

sua realidade e identificando, presencialmente,

outros possíveis pontos de melhoria. Em cada

estabelecimento os agentes realizam duas

visitas. Na primeira delas, os agentes aplicam

um diagnóstico, com questionamentos sobre o

processo de gestão do negócio. Já na segunda

visita é entregue ao empreendedor um relatório

com os resultados da avaliação e algumas

sugestões de melhorias.

Somente no ano passado, 3,3 mil pequenos

negócios foram atendidos no Rio Grande do

Norte através do Programa Negócio a Negócio,

pelo qual foram aplicados os questionários do

caderno de ferramentas. 'O resultado do

diagnóstico reflete as necessidades específicas

do empreendimento e assim conseguimos

oferecer soluções para melhorar aquilo que é

prioritário. O nosso objetivo é auxiliar esse

pequeno empresário nas dificuldades
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encontradas no dia a dia', diz a gestora do

programa, Jupira Nunes.

Atendimento digital

Segundo ela, do total de negócios atendidos

em 2019, cerca de 60% foram

Microempreendedores Individuais (MEI) e

apenas 40% microempresas. Por isso, neste

ano o foco serão essas últimas. 'Percebemos

que os microempreendedores têm outras

frentes exclusivas de atendimento oferecidas

pelo Sebrae. Por isso, decidimos centrar nas

microempresas, principalmente aquelas que

apresentam qualquer ponto de melhoria na

área de gestão. É muito comum a dificuldade

na área de finanças', justifica a gestora.

Jupira Nunes adianta que, no segundo

semestre, o programa passará por

modificações. A principal é que todo o processo

será pelo digital. A aplicação do questionário,

devolutiva e sugestões de melhoria serão feitos

online. 'O atendimento digital dará uma nova

dinâmica ao programa, que ganha mais

agilidade e rapidez. O empresário terá à mão

toda a informação que precisa. O material é

todo editável para ser ajustado conforme a

realidade da empresa, as planilhas são

abertas', cita a gestora. A digitalização, no

entanto, não implica que não haverá

atendimento in loco. Os agentes terão de

conceder duas horas de atendimento

presencial nas empresas.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Inscrição aberta para a etapa Natal do
Circuito Sesc Nacional de Corridas

2020

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Clique no link abaixo para fazer sua inscrição,

no III Circuito Sesc Nacional de Corridas, que

acontece no Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

Faça sua inscrição aqui: Circuito Sesc Nacional

de Corridas 2020 - Etapa Natal

Serviço:

Inscrições:

03/03 a 20/04 - Trabalhador do comércio e

dependentes - R$ 25,00 (Vinte e cinco reais)

01/04 a 20/04 - Público em geral - R$ 60,00

(sessenta reais)

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN
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Fecomércio e Consulado da Argentina
instalam Câmara

Clique aqui para abrir a imagem

A Federação do Comércio de Bens, Serviços

Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio

RN) e o Cônsul Geral da República da Argentina

no Nordeste instalaram nesta terça-feira, 3,em

Natal, a Câmara de Comércio,

Indústria,Agricultura e Turismo Brasil-Argentina

do Estado do Rio Grande do Norte (CBA RN).

Acerimônia foi conduziza pelo presidente da

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e pelo

cônsul-geral da República da Argentina no

Nordeste, Alejandro Funes Lastra.

'É de grande importância a instalação desta

Câmara. Tenho certeza de que em breve

estaremos comemorando os resultados

dosnegócios gerados entreo Rio Grande do

Norte e a Argentina. Vamostrabalhar para,

juntos, dissolvermos gargalos e

aproveitarmosas oportunidades

queestainiciativairá proporcionar', afirmou

Marcelo Queiroz.

ACBARN tem o objetivo de fomentar e

desenvolver o intercâmbio de processos

comerciais, industriais, agrícolas, do turismo e

de serviços entre Brasil e Argentina, visando o

fortalecimento das relações econômicas,

sociais, educacionais e culturais entre os dois

países.

O Cônsul Geral da República da Argentina no

Nordeste, Alejandro Funes Lastra, ressaltou a

instalação da CBA. 'Fico feliz com a iniciativa

de, a partir de hoje, tirar do papel esta Câmara.

Vamos estabelecer uma pauta com alguns

pontos que iremos trabalhar ao longo de 2020.

Meu papel é tornar visíveis as oportunidades de

negócios já que os produtos produzidos aqui na

região Nordeste são muito comercializáveis na

Argentina', frisou.

Duranteo encontro, ainda foi realizada a eleição

e posse da Diretoria e do Conselho Consultivo
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da CBARN, para um mandato de dois anos,

cujo presidente é o vice-presidente da

Fecomércio RN, Geraldo Paiva dos Santos

Júnior. Também foi aprovado Estatuto Social

da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura

e Turismo Brasil Argentina do Estado do Rio

Grande do Norte, documento que disciplina

seus objetivos, funcionamento, estrutura

organizacional, prerrogativas, direitos e

deveres dos associados erelacionamento

interno e externo com a sociedade.

'E uma honra assumir a presidência da

Câmara. Meu setor,que é o de supermercados,

já tem uma relação estabelecida com a

Argentina. Mas vamos estender aos outros

setores do comércio e serviços, como também

da indústria, agricultura e turismo',

comemorouo presidente empossado da CBA

RN, Geraldo Paiva.

Os demais membros da Diretoria da CBA RN

são: Gabriel Calzavara de Araújo (1º vice-

presidente, representando a Fiern); Ubirajara

Lopes de Araújo Filho (2º vice-presidente,

representandoa Faern); Luiz Antonio Bezerra

Lacerda (diretor, 1º secretário, representando a

Fecomércio);Luiz Henrique Medeiros Paiva

(diretor, 2º secretário, representandoa Fiern).

Jáosmembros do Conselho Consultivo são:

Ricardo Valença Gomes, Henderson

Magalhães Abreu e Lucas Viglietti (titulares); e

George Ramalho Vieira, Luiz Henrique Moreira

Guedes Luiz Cláudio Souza Macedo

(suplentes).

Estiveram presentes ao lançamento da CBA

RN os presidentes das Federações da Indústria

do RN, Amaro Sales; eda Agricultura do RN,

José Álvares Vieira.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Câmara Brasil-Argentina é instalada
pela FIERN, Fecomércio e Faern

Clique aqui para abrir a imagem

04/03/2020 06:40

Câmara Brasil-Argentina é instalada pela

FIERN, Fecomércio e Faern

Com o objetivo de ser um canal direto entre o

setor produtivo do RN e a Argentina foi instituída

na tarde desta terça-feira (03) a Câmara de

Comércio, Indústria, Agricultura e Turismo

Brasil-Argentina do Estado do Rio Grande do

Norte - CBA/RN. A assembleia de instalação

aconteceu no Centro de Eventos do Hotel-

Escola Senac Barreira Roxa.

A iniciativa liderada pelos presidentes da

FIERN, Amaro Sales de Araújo; Fecomércio RN,

Marcelo Queiroz; Faern, José Vieira e pelo

cônsul geral da Argentina no Nordeste,

Alejandro Funes Lastra, é um canal para

fomentar e desenvolver o intercâmbio de

processos comerciais, industriais, do

agronegócio, do turismo e de serviços através

do fortalecimento das relações econômicas,

sociais, educacionais e culturais entre a

Argentina e o Rio Grande do Norte.

'Há dois anos estamos discutindo a criação

desta câmara. É muito importante a

aproximação com a Argentina. O RN tem suas

potencialidades e a indústria local e nada

melhor que juntar forças para fortalecer o

comércio entre as nações', destacou o

presidente Amaro Sales.

Durante a reunião o cônsul Alejandro Funes

Lastra afirmou estar muito feliz com a iniciativa,

pois o Brasil é o principal parceiro comercial do

país. 'A região Nordeste tem muito potencial e

precisa estar no radar de negócios. Há produtos

aqui que tem mercado na Argentina e minha

tarefa é expor as facilidades que o setor privado

precisa para fazer negócios', enfatizou.

Para o presidente da Fecomércio RN, este é o

momento de fechar parcerias e conhecer o

mercado argentino, fazer parcerias com apoio

do consulado e da embaixada. 'Este é um

desafio para todos que compõe esta câmara.As

federações vão reunir os empresários em busca

de melhores produtos e melhores condições',

disse Marcelo Queiroz

Durante a assembleia foi eleita e empossada a

primeira diretoria da comissão para o biênio
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2020-2022, sob a presidência de Geraldo

Paiva. A FIERN integra mesa diretora com os

empresários Gabriel Calzavara e Ricardo

Valença Gomes; e o gerente do Centro

Internacional de Negócios -CIN/FIERN, Luiz

Henrique Guedes.

PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ
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Unidade Móvel do Sesc Saúde Mulher
vai a São Paulo do Potengi

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

O município de São Paulo do Potengi será o

primeiro a receber a visita da unidade Móvel do

Sesc Saúde Mulher em 2020, nesta terça-feira

(3). Uma iniciativa do Sistema Fecomércio RN,

por meio do Sesc RN, que tem como meta a

realização 1.152 procedimentos, como

mamografias e exames preventivos, além de

1.050 ações educativas em saúde feminina.

A unidade móvel é composta por uma equipe

multidisciplinar, com técnicos de radiologia,

educadores em saúde, artífices e médicos que

avaliam os laudos. Conta ainda em sua

estrutura com consultório ginecológico, sala de

mamografia - com mamógrafo digital e proteção

radiológica - e banheiro. Ela permanece em São

Paulo do Potengi até o dia 30 de março,

realizando agendamentos logo após a

solenidade de abertura e nos dias seguintes,

enquanto houver vagas, de segunda à sexta-

feira.

Para fazer o agendamento, o interessado

necessita apresentar documentos originais e

cópias: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante

de residência. Ao todo serão 1.152

procedimentos, sendo 576 mamografias e 576

exames preventivos, além das ações educativas

e preventivas referentes aos canceres de mama

e do colo do útero.

O trabalho desenvolvido pelo Sesc integra a

política nacional de rastreio do câncer, mantida

pelo Ministério da Saúde, pois todos os casos

identificados da doença são notificados ao

município parceiro. Entre 2012 e 2019, foram

realizados 60.951 exames - entre mamografias

e preventivos - e 157.071 ações educativas,

resultando em mais de 1000 casos identificados

e encaminhados.

Serviço:

O que? Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher

Onde? Praça Monsenhor Expedito (ao lado do

Memorial Monsenhor Expedito), São Paulo do

Potengi

Quando? 03 de março de 2020, às 18h30

Agendamentos?
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· A partir do dia 3, logo após a solenidade de

abertura, até as 21h.

· Segunda-feira à quinta-feira: das 8h às 12h e

das 13h às 17h;

· Sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 15h.

Documentos necessários?

· RG

· CPF

· Cartão SUS

· Comprovante de residência

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SESC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Unidade Móvel do Sesc Saúde Mulher
vai a São Paulo do Potengi

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

O município de São Paulo do Potengi será o

primeiro a receber a visita da unidade Móvel do

Sesc Saúde Mulher em 2020, nesta terça-feira

(3). Uma iniciativa do Sistema Fecomércio RN,

por meio do Sesc RN, que tem como meta a

realização 1.152 procedimentos, como

mamografias e exames preventivos, além de

1.050 ações educativas em saúde feminina.

A unidade móvel é composta por uma equipe

multidisciplinar, com técnicos de radiologia,

educadores em saúde, artífices e médicos que

avaliam os laudos. Conta ainda em sua

estrutura com consultório ginecológico, sala de

mamografia - com mamógrafo digital e proteção

radiológica - e banheiro. Ela permanece em São

Paulo do Potengi até o dia 30 de março,

realizando agendamentos logo após a

solenidade de abertura e nos dias seguintes,

enquanto houver vagas, de segunda à sexta-

feira.

Para fazer o agendamento, o interessado

necessita apresentar documentos originais e

cópias: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante

de residência. Ao todo serão 1.152

procedimentos, sendo 576 mamografias e 576

exames preventivos, além das ações educativas

e preventivas referentes aos canceres de mama

e do colo do útero.

O trabalho desenvolvido pelo Sesc integra a

política nacional de rastreio do câncer, mantida

pelo Ministério da Saúde, pois todos os casos

identificados da doença são notificados ao

município parceiro. Entre 2012 e 2019, foram

realizados 60.951 exames - entre mamografias

e preventivos - e 157.071 ações educativas,

resultando em mais de 1000 casos identificados

e encaminhados.

Serviço:

O que? Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher

Onde? Praça Monsenhor Expedito (ao lado do

Memorial Monsenhor Expedito), São Paulo do

Potengi

Quando? 03 de março de 2020, às 18h30
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Agendamentos?

A partir do dia 3, logo após a solenidade de

abertura, até as 21h.

Segunda-feira à quinta-feira: das 8h às 12h e

das 13h às 17h;

Sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 15h.

Documentos necessários?

RG

CPF

Cartão SUS

Comprovante de residência

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SESC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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GALERIA SESC RECEBE
EXPOSIÇÃO 'NAÇÃO

ZAMBÊRACATU'

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

A cultura afro-brasileira é destaque na primeira

exposição do ano na Galeria Sesc Cidade Alta,

em Natal. 'Nação Zambêracatu' é uma mostra

fotográfica de Pedro Feitoza, com registros de

apresentações públicas e tradições do grupo,

ocorridas entre 2017 a 2020.

A Nação Zambêracatu é um grupo fundado em

2012, com o objetivo de fortalecer e difundir a

cultura afro-brasileira no estado do Rio Grande

do Norte.

A vernissage acontece no dia 4 de março, às

19h, e é mais uma iniciativa de incentivo

artístico e cultural do Serviço Social do

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN),

instituição que integra o Sistema Fecomércio

RN. A exposição fica aberta para visitação na

Galeria Sesc até o dia 15 de maio de 2020, de

segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com a

presença de um mediador em artes visuais. O

acesso é gratuito. Para agendar um combo

cultural, é necessário entrar em contato com o

setor de cultura pelo e-mail:

cultura@rn.sesc.com.br .

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SESC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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FENECITI reúne
sociedade,
empresas,

instituições públicas
e privadas a partir
desta sexta-feira

em Pau dos Ferros

Clique aqui para abrir a imagem

03 de março de 2020 FENECITI reúne

sociedade, empresas, instituições públicas e

privadas a partir desta sexta-feira em Pau dos

Ferros

Dentro de poucos dias, o município de Pau dos

Ferros vai sediar àquele que já é considerado

um dos melhores eventos de negócios do Alto

Oeste Potiguar, a Feira Regional de Negócios,

Ciência, Tecnologia e Inovação - FENECITI,

marcada para os dias 06 e 07 de março, na

Praça de Eventos da cidade, das 17h às 22h.

Aberta ao público, tem a finalidade de, em um

só lugar, reunir e gerar oportunidades aos

empreendedores, empresários e pesquisadores

da região para potencializar os seus negócios

como forma de impulsionar a economia do local

e, consequentemente, a do Rio Grande do

Norte, com destaque para os projetos em

apicultura, desenvolvimento de aplicativos, área

da educação, saúde e de alimentos.

É realizada pelo Governo do Estado do Rio

Grande do Norte, através da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico - SEDEC, em

parceria com a FCDL/RN, CDL de Pau dos

Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e

FAPERN. E, para alcançar esse título de uma

das maiores no âmbito dos negócios, a Feira

conta com parceiros engajados e conscientes

da relevância de tal para o RN, como é o caso

do Sistema Fecomércio RN, parceiro desde o

início. Neste ano a Fecomércio RN, através do

SENAC-RN, garantiu o patrocínio para a edição

de Pau dos Ferros e confirmou participação nas

outras três realizações: Nova Cruz, Assú e São

Paulo do Potengi.

'Por ser um evento que mobiliza o segmento

produtivo da região Oeste Potiguar e que

estimula a sinergia com os polos de

conhecimento e tecnologia (notadamente

universidades e centros federais de ensino), a
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Feneciti é um evento com grande potencial

para promover a otimização de processos e

produção das empresas locais, com ganhos

inequívocos para as próprias empresas, para

os consumidores delas e, por consequência,

para a economia como um todo. Sem dúvida é

uma iniciativa que merece nosso aplauso e

apoio', declara Marcelo Queiroz, presidente do

Sistema Fecomércio RN.

A Feira conta também com o apoio do

SEBRAE, CAERN, FIERN, AGN e Banco do

Nordeste. No local, haverá mais de 80

estandes com várias empresas; o Espaço

Inovação e, uma programação musical com

shows de João Neto Pegadão e Skema

Sertanejo, na sexta (06) e André Luví e

Everaldo Miguel, no sábado (07), com início

sempre às 22h.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO

QUEIROZ, SENAC RN, SISTEMA

FECOMÉRCIO RN
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Intercâmbio

Clique aqui para abrir a imagem

O presidente do Sistema Fecomércio RN,

Marcelo Fernandes de Queiroz, e o Cônsul

Geral da República da Argentina no Nordeste,

Alejandro Funes Lastra, instalaram a Câmara de

Comércio, Agricultura e Turismo Brasil-

Argentina do Estado do Rio Grande do Norte. A

assembleia de fundação aconteceu nesta terça-

feira (3) em Natal. ''Tenho certeza de que em

breve estaremos comemorando os resultados

dos negócios gerados entre o Rio Grande do

Norte e a Argentina'', afirmou Marcelo Queiroz.

A câmara tem o objetivo de desenvolver o

intercâmbio de processos comerciais,

industriais, agrícolas, do turismo e de serviços

entre Brasil e Argentina, visando o

fortalecimento das relações econômicas,

sociais, educacionais e culturais entre os dois

países.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Integração: Câmara Brasil-Argentina é
instalada pela FIERN, Fecomércio/RN

e FAERN
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Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Reprodução

Com o objetivo de ser um canal direto entre o

setor produtivo do RN e a Argentina foi instituída

na tarde desta terça-feira (03) a Câmara de

Comércio, Indústria, Agricultura e Turismo

Brasil-Argentina do Estado do RN (CBA/RN).

A assembleia de instalação aconteceu no

Centro de Eventos do Hotel-Escola Barreira

Roxa, do Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial do RN (Senac/RN), na capital do

estado, diz nota postada pelo portal virtual da

Federação das Indústrias do Estado do RN

(FIERN).

A iniciativa liderada pelos presidentes da

FIERN, Amaro Sales de Araújo; Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

(Fecomércio/RN), Marcelo Queiroz; Federação

da Agricultura, Pecuária e Pesca do RN

(FAERN), José Vieira; e, pelo cônsul geral da

Argentina no Nordeste, Alejandro Funes Lastra,

é um canal para fomentar e desenvolver o

intercâmbio de processos comerciais,

industriais, do agronegócio, do turismo e de

serviços através do fortalecimento das relações

econômicas, sociais, educacionais e culturais

entre a Argentina e estado.

Durante a assembleia foi eleita a primeira

diretoria da comissão para o biênio 2020-2022,

sob a presidência de Geraldo Paiva.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - MARCELO QUEIROZ, SENAC RN
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Fecomércio/RN e Consulado da
Argentina instalam Câmara Setorial

em Natal

Clique aqui para abrir a imagem

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio

RN) e o Cônsul Geral da República da Argentina

no Nordeste instalaram nesta terça-feira, 3, em

Natal, a Câmara de Comércio, Indústria,

Agricultura e Turismo Brasil-Argentina do

Estado do Rio Grande do Norte (CBA RN). A

cerimônia foi conduziza pelo presidente da

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e pelo

cônsul-geral da República da Argentina no

Nordeste, Alejandro Funes Lastra.

Créditos: Divulgação/Fecomércio Cerimônia de

instalação da CAB RN foi presidida por Marcelo

Queiroz (centro) no Hotel Barreira Roxa

'É de grande importância a instalação desta

Câmara. Tenho certeza de que em breve

estaremos comemorando os resultados dos

negócios gerados entre o Rio Grande do Norte e

a Argentina. Vamos trabalhar para, juntos,

dissolvermos gargalos e aproveitarmos as

oportunidades que esta iniciativa irá

proporcionar', afirmou Marcelo Queiroz.

A CBA RN tem o objetivo de fomentar e

desenvolver o intercâmbio de processos

comerciais, industriais, agrícolas, do turismo e

de serviços entre Brasil e Argentina, visando o

fortalecimento das relações econômicas,

sociais, educacionais e culturais entre os dois

países.

O Cônsul Geral da República da Argentina no

Nordeste, Alejandro Funes Lastra, ressaltou a

instalação da CBA. 'Fico feliz com a iniciativa

de, a partir de hoje, tirar do papel esta Câmara.

Vamos estabelecer uma pauta com alguns

pontos que iremos trabalhar ao longo de 2020.

Meu papel é tornar visíveis as oportunidades de

negócios já que os produtos produzidos aqui na

região Nordeste são muito comercializáveis na

Argentina', frisou.

Durante o encontro, ainda foi realizada a eleição

e posse da Diretoria e do Conselho Consultivo

da CBA RN, para um mandato de dois anos,

cujo presidente é o vice-presidente da

Fecomércio RN, Geraldo Paiva dos Santos

Júnior. Também foi aprovado o Estatuto Social

da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e

Turismo Brasil Argentina do Estado do Rio

Grande do Norte, documento que disciplina

seus objetivos, funcionamento, estrutura
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organizacional, prerrogativas, direitos e

deveres dos associados e relacionamento

interno e externo com a sociedade.

'É uma honra assumir a presidência da

Câmara. Meu setor, que é o de

supermercados, já tem uma relação

estabelecida com a Argentina. Mas vamos

estender aos outros setores do comércio e

serviços, como também da indústria, agricultura

e turismo', comemorou o presidente

empossado da CBA RN, Geraldo Paiva.

Os demais membros da Diretoria da CBA RN

são: Gabriel Calzavara de Araújo (1° vice-

presidente, representando a Fiern); Ubirajara

Lopes de Araújo Filho (2° vice-presidente,

representando a Faern); Luiz Antonio Bezerra

Lacerda (diretor, 1° secretário, representando a

Fecomércio); Luiz Henrique Medeiros Paiva

(diretor, 2° secretário, representando a Fiern).

Já os membros do Conselho Consultivo são:

Ricardo Valença Gomes, Henderson

Magalhães Abreu e Lucas Viglietti (titulares); e

George Ramalho Vieira, Luiz Henrique Moreira

Guedes e Luiz Cláudio Souza Macedo

(suplentes).

Estiveram presentes ao lançamento da CBA

RN os presidentes das Federações da Indústria

do RN, Amaro Sales; e da Agricultura do RN,

José Álvares Vieira.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - MARCELO QUEIROZ
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Equipe econômica negocia com setor
de serviços alíquotas da reforma

tributária

Clique aqui para abrir a imagem

Representantes do setor de serviços retomaram

as conversas com a equipe econômica para

negociar a fixação de três alíquotas diferentes

para a Contribuição sobre Bens e Serviços

(CBS), o novo tributo que o governo vai propor

ao Congresso para substituir o PIS/Cofins. O

envio da proposta, prometido pelo ministro da

Economia, Paulo Guedes, para novembro do

ano passado está três meses atrasado.

A discussão corre paralela à tramitação das

duas propostas de reforma tributária que

tramitam no Congresso e que unificam os

tributos da União, Estados e municípios sobre

o consumo, entre eles, o PIS/Cofins (governo

federal), ICMS (Estados) e ISS (municípios). O

governo tem insistido na avaliação de que a

proposta de CBS é "totalmente aderente" aos

projetos de reforma tributária em tramitação no

Senado (PEC 110) e na Câmara (PEC 45).

Em reunião com a assessora especial do

ministro Guedes para a reforma tributária,

Vanessa Canado, representantes do setor de

serviços (um dos mais resistentes à mudança

com o temor de aumento da carga tributária)

apresentaram a ideia de três faixas de alíquotas:

6%, 11% e uma terceira entre 13% e 14%. A

ideia inicial do governo é que o CBS teria uma

alíquota única entre 11% e 12% sobre todos os

bens e serviços, inclusive os digitais.

Críticos de um imposto único para todos os

setores afirmam que haveria um aumento

grande na carga tributária no setor de serviços,

o que provocaria, segundo dizem, elevação na

mensalidade de alunos, consultas médicas e

mensalidades de planos de saúde.

A maior parte das empresas na área de serviços

paga hoje alíquota de 3,65% de PIS/Cofins, por

meio de um regime de tributação chamado

cumulativo. Nele, não há créditos tributários

para serem compensados na cadeia produtiva -

por isso, é o mais usado pelo setor de serviços,

uma vez que as empresas não têm insumos que

gerem créditos.

Já no regime não cumulativo - mais usado pela

indústria -, as empresas usam créditos

tributários para compensar a cobrança das

contribuições ao longo da cadeia, por isso têm

uma alíquota maior, de 9,25%.
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Pela proposta de lideranças do setor de

serviços, a alíquota de 6% do novo imposto

valeria para as empresas que pagam hoje o

PIS/Cofins pelo modelo de cobrança

cumulativo (alíquota de 3 65%), que

compreendem as do lucro presumido e as do

lucro real em setores específicos como saúde,

educação, telecomunicações e construção.

Na nova faixa de 11%, entrariam as empresas

de lucro real que pagam pelo sistema não

cumulativo (com alíquota hoje de 9,25%) e com

tributação concentrada do ISS (tributo

municipal). Na última faixa, ficariam as

empresas que estão no sistema não cumulativo

e que pagam ICMS.

Essas empresas teriam, com a criação do CBS,

redução mais expressiva na base de cálculo do

PIS/Cofins e um aproveitamento maior dos

créditos na cadeia de produção. Com isso, se

buscaria alíquotas que permitam manter a

arrecadação hoje dos setores.

Reação

Para Emerson Casalli, diretor de relações

institucionais do CBPI Produtividade

Institucional, que assessora o setor de serviços

na discussão da reforma tributária, o modelo de

três alíquotas resolve 90% dos problemas do

impacto da mudança da tributação para as

empresas e setores. "O governo tem de tentar

resolver os problemas dele sem criar outros",

diz Casalli.

Um dos problemas mais urgentes é a decisão

da Justiça que retirou o ICMS da base de

cálculo do PIS/Cofins, que retiram arrecadação

do governo. O risco de judicialização é

crescente, inclusive de exclusão do ISS e do

próprio PIS e Cofins da base de cálculo.

Para o advogado tributarista, Luiz Gustavo

Bichara, da Bichara Advogados, insistir no CBS

é uma péssima ideia. "É chegado o momento

de discutirmos a reforma tributária com

seriedade, como tem feito o Parlamento, não

de outros retalhos nesse tecido podre que é o

nosso sistema tributário", avalia.

Na sua avaliação, essa é uma estratégia do

governo federal para simplesmente aumentar a

carga, principalmente através da revogação do

regime cumulativo ainda existente para alguns

setores. "Essa medida tem o propósito de

tributar de maneira mais onerosa contribuintes

com menos poder aquisitivo, como por exemplo

aqueles que estão submetidos ao lucro

presumido."

Depois do Simples, o lucro presumido é o

sistema mais fácil para calcular os impostos

devidos pelas empresas que faturam até R$ 78

milhões ao ano. Por ele, é calculada uma base

que varia de 1 6% a 32% do faturamento,

conforme a atividade.

A discussão da reforma tributária voltou a

esquentar com o início dos trabalhos esta

semana da comissão mista que vai buscar uma

convergência das propostas. Três grupos de

interesse estão à frente da discussão: os

contrários às PECs, sobretudo tributaristas; os

que defendem a volta da CPMF para reduzir os

impostos sobre a folha de salários; e os que

querem negociar mudanças na PEC 45, da

Câmara.

A equipe econômica deve voltar a se reunir

com representantes do setor de serviços e está

alinhando o texto final. Procurado, o Ministério
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da Economia disse que não iria se pronunciar.

A

Estadão Conteúdo

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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