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Feira de Negócios, Ciência,
Tecnologia e Inovação acontece em

Pau dos Ferros

Clique aqui para abrir a imagem

Nesta sexta-feira (06) e sábado (07), o

município de Pau dos Ferros-RN recebe um dos

melhores eventos de negócios do Alto Oeste

Potiguar, a Feira Regional de Negócios, Ciência,

Tecnologia e Inovação - FENECITI, que

acontece na Praça de Eventos da cidade, das

17h às 22h.

Com entrada livre para todos os públicos, a

Feira tem a finalidade de reunir

empreendedores, empresários e pesquisadores

da região e assim, potencializar os seus

negócios através de novas oportunidades como

forma de impulsionar a economia do local e,

consequentemente, a do estado do Rio Grande

do Norte, com ênfase para os projetos nas

áreas da apicultura, desenvolvimento de

aplicativos, educação, saúde e alimentos.

No local, haverá mais de 80 estandes com

empresas de vários segmentos. O Espaço

Inovação com universidades e centros federais

de ensino; promoções e sorteios; Mostra

Ciência 'Primeiros Passos'; Ação Cidadã (1ª via

da identidade e outros serviços); Praça do

Artesanato; apresentações culturais e uma

programação musical com shows de João Neto

Pegadão e Skema Sertanejo, nesta sexta (06) e

André Luví e Everaldo Miguel, no sábado (07),

com início sempre às 22h.

Em um dos estandes estará o Instituto Técnico

Científico de Perícia (ITEP) com equipes de

Mossoró e Pau dos Ferros, que irá expor aos

visitantes o funcionamento do trabalho da

perícia criminal. No local, os peritos farão

apresentações de tecnologias utilizadas na área

e, promover a interação do público através de

um local de crime simulado, despertando,

assim, a curiosidade dos presentes.

A Feneciti 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
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FAPERN. E, para alcançar esse título de um

dos maiores no âmbito dos negócios, o evento

conta com parceiros engajados e conscientes

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

do Sistema Fecomércio RN - que neste ano já

garantiu, através do SENAC-RN, participação

nas próximas três edições: Nova Cruz, Assú e

São Paulo do Potengi -, SEBRAE, CAERN,

FIERN, AGN, Banco do Nordeste, UnP, UERN,

UFERSA e IFRN.

'No sábado de manhã teremos ainda uma ação

com emissão de carteiras de identidade e

atendimentos em saúde', informou o secretário

de desenvolvimento econômico Jaime Calado.

'Será um evento completo e que tem feito

sucesso em todas as regiões', concluiu.

Espaço Inovação

Com o intuito de expor as novidades e os

avanços em pesquisas e projetos realizados

por instituições de ensino de Pau dos Ferros e

região, o Espaço Inovação conta com a

presença da UERN, UFERSA IFRN e UnP -

unidades de Pau dos Ferros.

A Universidade do Estado do Rio Grande do

Norte (UERN) em seu Campus Avançado de

Pau dos Ferros (CAPF), que desenvolve muitas

ações de pesquisa e extensão com 17 grupos

de ativos e reconhecidos, será representada

pela Biblioteca Ambulante de Leitura nas

Escolas (BALE), Brinquedoteca, Espaço

Interativo de Tecnologia e Aprendizagem

(EITA), Laboratório de Geologia,

Sedimentologia e Solos, Laboratório de

Geoprocessamento, e a Incubadora de

Empresas - Juazeiro.

Entre os projetos da Universidade Federal

Rural do Semi-Árido - UFERSA estão: I

Semana Integrada sobre Mobilidade (I SIM);

Melhoria do Conforto Térmico através de

Recursos Naturais; Robótica Educacional para

Aplicação com Pessoas com Deficiências

Motoras/Mentais; Curso Alohomora English:

opening door to knowledge; Políticas Públicas,

Planejamento e Projeto em Arquitetura e

Urbanismo no Semiárido Nordestino; Espaço

da Ciência: Interligando Saberes promovendo

Inclusão Social; e Contribuições para Análise e

Dimensionamento de Estruturas em Água Nova

- RN; Núcleo de Incubação Tecnológico e

Social; exposição da Parceria de Cooperação

Técnica entre o Projeto Verde da UFERSA e o

Flor de Mandacaru Ateliê e também com a

empresa AGRITECH; apresentação do Grupo

de Capoeira Berimbaus do Oeste-GCBO e

também, a difusão sobre o Banco de Estágio.

E, os alunos do IFRN levarão ao local, projetos

na área da apicultura; da informática (robótica e

o app Bee Check); na área de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas (ADS), um

mecanismo que monitora e regula o nível de

água em caixas d'água domésticas; além de

jogos didáticos, produção de alimentos e

Incubadora de Tecnologia e Inovação em

Processamento de Alimentos e Serviços
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(ITIPAS) com duas de suas empresas

incubadas, a Besche Tecnologia e a Plug Pay.

SERVIÇO

Informações sobre estandes,ligue (84) 3351-

2507. Siga as nossas redes sociais e fique por

dentro de tudo: @Feneciti.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - FECOMÉRCIO RN, SENAC RN,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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1º Conferência 'Senac conectando
Mulheres' presta homenagem a

personalidades femininas de Assú

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Unknown

Será realizada na próxima quarta-feira (11), a

partir das 18h, no Cine Teatro Pedro Amorim,

em Assú- RN, a 1º Conferência Senac

conectando Mulheres. O evento, alusivo ao Dia

Internacional da Mulher (08 de março), irá reunir

mulheres reconhecidas por trabalhos

desenvolvidos nas mais diversas áreas de

atuação. O evento tem entrada gratuita.

Ao todo, 20 homenageadas receberão a

comenda 'Mulher que Conecta', como um

reconhecimento aos serviços prestados à

sociedade.

'O Senac reconhece a importância da

participação feminina no contexto geral de

desenvolvimento local. Temos orgulho em dizer

que, hoje, mas de 55% do nosso quadro de

colaboradores é composto por mulheres, que se

dedicam diariamente em desenvolver um

trabalho de excelência em prol da sociedade.

Então é com muita satisfação que estamos

realizando esse evento, pois é uma forma de

celebrar e valorizar as conquistas das mulheres

e também incentivar o desenvolvimento pessoal

e profissional, potencializando a autoestima e o

empoderamento feminino', disse o diretor

regional do Senac, Raniery Pimenta.

A Programação contará ainda com uma palestra

ministrada pela gestora do Senac Assú, Dalliany

Rocha, falando sobre a importância da

qualificação profissional no contexto das

conquistas femininas; uma Roda de Conversa

com o tema 'Mulheres de sucesso: o que me fez

quem sou', que terá a participação da

Professora da UFRN, Guianezza de Góis, a

cabeleireira Kariza de Medeiros e a Coach

Thess C. Araújo, contando suas histórias de

vida e superação e apresentações musicais com

artistas locais.

'Preparamos uma programação especial e

focada em valorizar o papel da mulher na
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sociedade, será uma noite de celebração e

reconhecimento às mulheres de nosso

município', declarou a gestora do Senac Assú,

Dalliany Rocha.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN

8



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

segunda-feira, 9 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

'Estamos absolutamente tranquilos',
diz Guedes sobre a desaceleração da

economia mundial

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: rodrigomatoso

Foto: Reprodução/TV Globo

O ministro da Economia, Paulo Guedes,

afirmou nesta segunda-feira (9) que a equipe

econômica está absolutamente tranquila.

A declaração a jornalistas foi dada em meio às

turbulências do dia no mercado financeiro, com

o tombo dos preços do petróleo, disparada do

dólar e de temor de uma recessão global diante

do avanço do coronavírus.

'Nós estamos absolutamente tranquilos, a

equipe de economia está tranquila. É uma

equipe serena, experiente. Já vivemos isso

várias vezes. Conhecemos isso. Sabemos lidar

com isso. Estamos absolutamente tranquilos,

serenos. Então, é hora de justamente termos

uma atitude construtiva. Os três poderes, com

serenidade, cada um resolvendo a sua parte',

disse.

Segundo ele, não está na hora de ninguém

'pedir privilégio, pedir aumento, pedir

facilidades'. 'Ao contrário, perguntar o que cada

um pode fazer pelo país', concluiu.

Guedes afirmou também que a epidemia do

coronavírus foi a 'gota d'água' na economia

mundial, que já estava em processo de

desaceleração.

'A Índia reviu o crescimento para baixo, a China

reviu para baixo. O mundo todo está em

desaceleração. Aí vem o coronavírus, acelerou

a queda. Então o mundo está realmente em um

momento crítico. O coronavírus foi apenas a

gota d'água porque o mundo já estava

desacelerando e o coronavírus virou na verdade

uma pandemia que acelerou essa queda da
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economia mundial'.

Agenda de reformas

O ministro argumentou que a melhor resposta à

desaceleração da economia mundial, fruto do

surto do coronavírus, é o prosseguimento das

reformas estruturais.

Ele citou as reformas administrativa e tributária,

cujas propostas do governo ainda não foram

enviadas ao Congresso Nacional, e as

propostas de emenda à Constituição (PEC) do

pacto federativo e da emergência -

encaminhadas ao Legislativo no fim do ano

passado pela equipe econômica.

'Temos de manter absoluta serenidade e a

melhor resposta à crise são as reformas.

Vamos mandar a reforma administrativa, o

pacto federativo já está lá, vamos mandar a

reforma tributária e seguir nosso trabalho. O

Brasil tem dinâmica própria de crescimento (?)

Se fizermos as coisas certas, o Brasil

reacelera. Se fizermos as coisas erradas, o

Brasil piora', declarou a jornalistas ao chegar

no ministério.

Paulo Guedes afirmou que a área econômica

também vai mandar logo mais a sua proposta

de reforma administrativa do Congresso.

'Vamos mandar essa semana ainda a reforma

administrativa, ou assim que o presidente

chegar lá de fora. Vamos trabalhar. Vamos

transformar essa crise em crescimento. Vamos

transformar essa crise em empregos', disse.

Articulação política

Questionado se não falta articulação do

governo no Congresso Nacional para aprovar

as reformas, o ministro não quis opinar. Disse

apenas que essa não é sua 'especialidade' e

que isso compete ao ministro da Secretaria de

Governo, Luiz Eduardo Ramos.

'Eu acho que o eu posso responder é pela

economia. A equipe econômica é capaz,

experiente, segura e está absolutamente

tranquila quanto a nossa capacidade de

enfrentar a crise. Agora, nós precisamos das

reformas. O Brasil pode ser realmente o país

que transformou a crise em reaceleração do

crescimento, geração de empregos em um

mundo que está com um sério problema',

declarou.

O ministro avaliou também que o Brasil estava

com aceleração em sua taxa de crescimento no

início do governo de Jair Bolsonaro quando

houve problemas na Argentina, em recessão, e
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também a crise de Brumadinho, que ele

classificou como 'duas tragédias econômicas e

pessoal'.

'Com esses dois episódios lá, a taxa de

crescimento do Brasil rachou pela metade.

Estava crescendo 1,3% e caiu para 0,7% [no

começo de 2019]. No final do ano [passado], já

estava crescendo 1,7%. O Brasil está em plena

aceleração. O mundo descendo e o Brasil

começando a subir. Aí veio o coronavírus, e

isso agudiza a crise' afirmou.

Dólar e petróleo

Questionado sobre o preço do dólar, que tem

operado acima da marca de R$ 4,70 nesta

segunda-feira, o ministro da Economia afirmou

que, 'se o mundo está descendo

[desacelerando], e existe uma incerteza se as

reformas vão prosseguir, fica essa instabilidade

[no dólar]'.

Porém, diz Guedes, se a resposta do governo

for aprofundar as reformas , 'a coisa se

acalma'.

Sobre se, com o dólar a quase R$ 4,80 não

seria a hora de vender reservas cambiais,

conforme ele próprio indicou no fim de 2018,

durante o período de transição, antes de

assumir o comando da Economia, Guedes

afirmou que, se as reformas avançam e o

mercado está tentando comprar divisas,

'acredito que [o BC] vá vender'.

'Se ao contrário, as reformas não avançam e aí

não tem fundamentos à favor, aí a incerteza

continua. Mas aí é um problema do BC. Nós

temos um BC, que aliás eu aproveito a

oportunidade para dizer: vamos aprovar a

autonomia do BC. Vamos aprovar essa

semana. Podemos mandar a autonomia do

BC', declarou.

O ministro afirmou ainda que o governo está

'consertando o regime fiscal brasileiro' por meio

das reformas e que, nesse novo contexto, os

juros brasileiros são mais baixos e a taxa de

câmbio fica em uma 'faixa mais alta'.

'A ideia é o seguinte, o Brasil agora tem juros

mais baixos, juros de equilíbrio mais baixos, e

o câmbio de equilíbrio mais alto. Só que o

câmbio é flutuante. Tem coronavírus, tem crise,

a reforma não está andando, ele sobe. A

reforma está andando, ele desce. Então, o

câmbio vai flutuar', declarou.

A respeito do petróleo, cujo preço desabou

neste começo de semana por conta da guerra

entre grandes produtores de petróleo, Guedes

observou que, quando o produto teve alta no

passado, houve críticas por conta do impacto
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na inflação e culminou na greve dos

caminhoneiros.

'Ah, o preço do petróleo vai cair'. Quando o

preço do petróleo subiu todo mundo 'ah, greve

dos caminhoneiros, terrível, a inflação vai

voltar'. Aí o preço do petróleo cai e nós vamos

falar o que agora? O que todo mundo vai

falar?', questionou.

G1

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA

12



FECOMÉRCIO-RN
Blog Jair Sampaio/Rio Grande do Norte - Noticias

segunda-feira, 9 de março de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Guedes diz que resposta à crise são
as reformas

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Tatiana Alcantara

O ministro da Economia, Paulo Guedes,

afirmou hoje (9) que a melhor resposta à crise,

impulsionada pelo coronavírus, são as reformas.

Segundo ele, a reforma administrativa pode ser

enviada ao Congresso Nacional ainda esta

semana, após o retorno do presidente Jair

Bolsonaro dos Estados Unidos. Ele disse ainda

que a 'contribuição inicial' do governo à reforma

tributária será encaminhada ao Congresso nesta

ou na próxima semana.

'Temos que manter absoluta serenidade. E a

maior resposta à crise são as reformas. Vamos

mandar a reforma administrativa, o pacto

federativo já está lá, vamos mandar a reforma

tributária e vamos seguir o nosso trabalho. O

Brasil tem dinâmica própria de crescimento. Se

fizermos as coisas certas, o Brasil reacelerará',

disse ao chegar ao Ministério da Economia.

Guedes disse que o coronavírus está sendo a

gota d'água para a redução do crescimento

econômico mundial. 'O mundo está realmente

em um momento crítico. O coronavírus está

sendo a gota d'água porque o mundo já estava

desacelerando'. Já o Brasil, segundo ele, está

em situação contrária. 'No quarto trimestre deste

ano que acabou [2019] sobre o quarto trimestre

do ano anterior [2018] já estava crescendo a

1,7%.'

O ministro destacou que a tragédia de

Brumadinho e a crise na Argentina levaram à

redução do crescimento econômico do Brasil em

2019. 'Com esses dois episódios no início do

ano passado, a taxa de crescimento do Brasil

rachou pela metade. O Brasil estava crescendo

1,3% e caiu para 0,7% [primeiro trimestre de

2019]. Só que no segundo trimestre já começou

a voltar, [subiu] para 0,9%, no terceiro já estava

em 1,1% e o no final do ano já estava crescendo

1,7%', disse.

Juros e câmbio
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Guedes disse que a continuidade das reformas

- administrativa, tributária e a do pacto

federativo - é para consertar o regime fiscal do

país. 'O Brasil é hoje um país que tem regime

fiscal sendo a prioridade. Estamos consertando

o regime fiscal brasileiro. Esse novo país tem

juros mais baixos e tem um câmbio em uma

faixa mais alta', disse, ao ser perguntado sobre

o atual patamar do dólar, hoje oscilando acima

de R$ 4,70.

'O Brasil era o paraíso dos rentistas e o inferno

dos empreendedores. Justamente porque tinha

um juro muito alto e acumulou reserva, várias

vezes, o Brasil praticou populismo cambial.

Jogava o câmbio para R$ 1,50, R$ 1,20, R$

1,80. Por muito tempo, o Brasil ficou com os

juros muito alto e o câmbio falsificado lá em

baixo, exatamente porque tinha reservas e

colocava o juros na lua', disse.

Sobre o preço do petróleo, em queda, Guedes

disse que 'o preço do petróleo vai cair'.

'Quando o preço do petróleo subiu, todo mundo

[disse] 'greve dos caminhoneiros, terrível,

inflação vai voltar'. Aí o preço do petróleo cai e

todo mundo vai falar o que agora? O que nós

vamos falar?'.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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