NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC):
VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS
DATA: 28.01.19

Feira do Turismo Potiguar já tem
mais de 30 municípios confirmados
Por: Redação PN

Foto: CANINDÉ SOARES
O número parcial de expositores da 4 Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN
(Femptur) já revela amplo crescimento. O evento terá a presença de mais de 30
municípios, todos com estande próprio. Alguns deles: Natal, Mossoró, Parnamirim, São
Miguel do Gostoso, Tibau do Sul/Pipa, Canguaretama, Caicó, Grossos, Santa Cruz,
Extremoz, Guamaré, Macau, Nísia Floresta, Baía Formosa, Touros, Rio do Fogo, Ceará
Mirim, Pedra Grande, Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, Passa e Fica, Assu e
Jucurutu, entre outros.
A iniciativa privada também marcará boa presença. Empresas de receptivo como
Wheltour e Marazaul terão amplos estandes, assim como a Natal Bus, responsável por
passeios em ônibus panorâmicos. Operadoras como a CVC, agências de viagem como
a Dandara Turismo e meios de hospedagem como o Serhs Natal Grand Hotel serão
outros destaques da feira, assim como empresas especializadas em aplicativos
turísticos e organizadores de eventos.
Entre as atrações voltadas para o entretenimento e lazer, a Femptur terá espaço
gastronômico com nove operações, ampla feira de artesanato, feira de agricultura
familiar, exposição do acervo do Museu da Rampa, exposições fotográficas de Carla
Belke e de Canindé Soares, além de mostra de óleos sobre tela do artista Eliezer
Andrade.
A 4 Femptur e o 9 Fórum de Turismo do RN contam com o apoio do Governo do Estado
do RN (Governo Cidadão), Prefeitura de Natal, Sistema Fecomércio, Sebrae e Banco do
Nordeste. ABIH-RN e Natal Convention Bureau também apoiam os dos eventos, assim
como a Data Show e o Serhs Natal Grand Hotel.
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Artigo do presidente da CNI: “ A
desoneração de que as empresas
precisam”
Em artigo publicado nesta segunda-feira (28.01) no jornal
Estadão, o presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Braga de Andrade, explica que o custo de mão
de obra é composto por diversos encargos. E o que é pago
para o Sistema S está entre os menores
A superação do dramático quadro de desemprego que assombra
o Brasil é um dos grandes desafios do novo governo. Como
mostram pesquisas recentes, a população está otimista,
acreditando que dias melhores estão por vir. Mas emprego,
como se sabe, não se cria por lei ou decreto. É preciso uma
conjunção de fatores e medidas bem articuladas.
A redução da contribuição destinada pelas empresas a
entidades como o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Nacional (SENAI)certamente não é uma delas. Aliás,
pode trazer efeitos contrários aos pretendidos.
O corte na alíquota incidente sobre a folha de pagamento
viria, como sinalizam algumas autoridades deste governo,
num pacote de desoneração da iniciativa privada, que
ficaria aliviada, em parte – nesse caso, ínfima -, de sua
carga tributária. Com isso, esperam, haveria a retomada da
criação de empregos.
A mira, no entanto, parece estar desajustada. Eventuais
cortes nos recursos de entidades
como SESI e SENAI atingiriam justamente a principal rede
que cuida da qualificação profissional, da saúde e da
segurança dos trabalhadores no Brasil. Os efeitos seriam
danosos, sobretudo, para a preparação de mão de obra
qualificada, fundamental para aumentar a baixa
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produtividade no País e também para fazer frente aos
desafios da quarta revolução industrial, que já está em
curso.
O custo de mão de obra compõe-se de diversos outros
encargos além do salário, como INSS, RAT, salário-educação,
FGTS, além dos direitos trabalhistas, verbas rescisórias,
etc. Os custos do Sistema S estão entre os menores. Além
disso, sua atuação traz enormes e inegáveis benefícios para
as empresas e para os trabalhadores.
Note-se que, na folha salarial, o custo do INSS é de 20%
sobre o salário; o do FGTS, 8%; o do salário-educação,
2,5%; e o do RAT (combinado com o FAP) pode chegar a 6 %.
Além disso, feriados custam cerca de 4,34% dos valores dos
salários por ano; aviso prévio indenizado (considerando
rotatividade média de um ano), 10,86%; multa rescisória de
40% do FGTS e adicional da LG110/01 nas dispensas sem justa
causa, respectivamente, 2,1% e 1,31%. Sem falar nos
impostos. As contribuições para o Sistema S custam menos
que todos esses: 1,5% para SESI/Sesc, 1% para SENAI/Senac,
além de 0,6% para o Sebrae.
Estudo publicado recentemente no blog do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV)
demonstra que reduzir as contribuições ao Sistema S, como
propõe o atual governo, teria efeito diminuto na queda do
desemprego. Em resumo, o estudo sustenta que o corte
proposto comprometeria severamente o importante trabalho
desenvolvido pelas entidades que integram o Sistema S e não
traria efeitos em termos de desoneração para criação de
empregos.
Se a ideia é
salários das
às entidades
efetivamente

desonerar de maneira efetiva as folhas de
empresas, não faz sentido reduzir os repasses
do Sistema S, pois o custo-benefício seria
muito baixo ou nulo, dado que as empresas
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teriam de lançar mão de outros recursos para qualificar
seus empregados e promover a saúde e a segurança deles no
ambiente de trabalho.
É reconhecido que o Brasil precisa de profissionais
qualificados para preencher as vagas que têm surgido cada
vez mais em decorrência das novas tecnologias advindas da
chamada indústria 4.0. O SENAI desempenha importante papel
na capacitação de profissionais, hoje 95% da mão de obra
empregada na indústria é de egressos dessa entidade. Ainda
assim, o País carece de mão de obra capacitada.
A isso se soma o papel social: 80% dos jovens técnicos
formados pelo SENAI são das classes C, D e E. Além de
capacitar e tomar viável uma profissão para a parcela mais
carente da população, há significativos ganhos na
empregabilidade e na qualidade do emprego no Brasil.
Portanto, se o objetivo é estimular a criação de empregos,
é um contrassenso retirar recursos de entidades que
promovem qualificação profissional, capacitação,
aprendizagem e melhor qualidade de vida para o trabalhador.
Na verdade, a desoneração deveria ter como mira os encargos
trabalhistas que não trazem retorno direto ao trabalhador,
isto é, oneram a folha de pagamento, mas o beneficio não é
direto para o empregado, como a multa adicional de 10%
sobre o FGTS.
Vale dizer que o SESI e o SENAI são instituições privadas,
mantidas com recursos oriundos da própria indústria (artigo
240 da Constituição), modelo adotado por vários outros
países, como França, Alemanha, Áustria, Finlândia,
Inglaterra e Cingapura, onde se fixam porcentuais
parecidos. Tais recursos retomam como serviços para as
próprias indústrias, e para a sociedade em serviços como a
já citada qualificação profissional, bem como ensino
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básico, inovação tecnológica e ações em prol da segurança e
da saúde no trabalho industrial.
Importante destacar que apenas as médias e grandes
indústrias contribuem com recursos para o SESI e o SENAI,
beneficiando as pequenas e microempresas, que são as
maiores geradoras de empregos no País.
No fim das contas, se tiverem resultado positivo nas taxas
de ocupação em curto prazo, eventuais cortes nos recursos
do Sistema S certamente impactarão negativamente na
qualidade da força de trabalho em médio e longo prazos, e
em outras ações de suma importância para a produtividade e
para a competitividade do País.
O Brasil não pode prescindir das ações dessas entidades,
que preparam milhões de pessoas para o mercado de trabalho.
O governo deveria focar todas as suas energias e seu
capital político para realizar uma profunda reforma da
Previdência, que produziria, entre outros benefícios,
impactos positivos nos custos das folhas de pagamento das
empresas.
Outra prioridade deveria ser a simplificação e redução da
carga tributária que onera as empresas e afugenta
investimentos, impedindo a retomada do crescimento e a
criação de mais e melhores empregos.
É dessa desoneração que as empresas precisam. Sem isso, o
Brasil dificilmente sairá do atoleiro em que se encontra.

O artigo foi publicado nesta segunda-feira (28) no Estadão.

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO

DATA: 28.01.19

Governo reúne empresários do Pró-Sertão e confirma
apoio para ampliar negócios
Fátima explicou que a Secretaria de Estado da Tributação já trabalha na
adaptação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (Proadi)
para atender as micro e pequenas empresas.

A governadora Fátima Bezerra confirmou o total apoio do Governo do Estado à ampliação do Programa
de Industrialização do Interior, o Pró-Sertão. "Estamos aqui, hoje, quando o nosso Governo ainda não
completou um mês, externando o nosso compromisso com o fortalecimento e o desenvolvimento deste
programa que gera emprego, renda e arrecadação", afirmou Fátima Bezerra aos representantes de 124
oficinas de costura, dirigentes da Federação das Indústrias do RN, do Sistema S, do Sebrae,
representantes das bancadas parlamentares na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, prefeitos
e empresários parceiros do Pró-Sertão como a Guararapes/Riachuelo.
Fátima explicou que a administração estadual está trabalhando para viabilizar a alocação de recursos
para a instalação de uma Central de Cortes, no município de Parelhas para atender as oficinas, uma
reivindicação do setor. "Vamos buscar junto às bancadas federal e estadual emendas aos orçamentos
e também junto às empresas parceiras medidas para dar andamento à instalação. O Estado doou o
terreno e vai realizar todos os esforços para tornar realidade a Central de Corte que vai dar mais
agilidade à produção, agregar valor e fortalecer o Pró-Sertão", informou.
PROADI PARA MICRO E PEQUENOS
Ela ainda explicou que a Secretaria de Estado da Tributação já trabalha na adaptação do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Industrial (Proadi) para atender as micro e pequenas empresas. "Vamos
aproveitar um programa que já existe e fazer com que ele beneficie as pequenas e microempresas.
Emprego é o que o Rio Grande do Norte mais precisa", argumentou.
A governadora ainda assegurou aos empreendedores das oficinas de costura o apoio da administração
estadual na mediação junto aos outros poderes e instituições como o Ministério Público do Trabalho.
Também informou o atendimento a outra reivindicação do setor, a que solicitava reuniões semestrais
com o Governo do Estado. "Estamos atendendo esta reivindicação, mas vamos fazer melhor. Seis
meses é prazo muito longo. Vamos promover estes encontros a cada três meses, com as áreas
econômica, tributária e de desenvolvimento do Governo. Quanto mais diálogo melhor", declarou.
SEGURANÇA JURÍDICA E AMBIENTE FAVORÁVEL
Fátima Bezerra ainda reforçou: "O Pró-Sertão merece e terá toda a nossa atenção por que é um
programa de grande importância, uma alternativa viável para o semiárido. O Governo do Estado vai
garantir segurança jurídica, trabalhar por ambiente favorável aos negócios, ajudar na mediação com as
instituições e na busca de novos parceiros para ampliar os investimentos".
Também participaram da reunião o presidente da Associação dos Faccionistas do Seridó, Joselito
Gomes, o vice-governador Antenor Roberto, os secretários de Estado do Gabinete Civil, Raimundo
Alves, do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, do Planejamento e Finanças, Aldemir Freire e
da Tributação, Carlos Eduardo Xavier. O senador Jean Paul Prates representou a bancada federal. Os
deputados estaduais Francisco Medeiros e Kleber Rodrigues. Dirigentes do Sebrae, Zeca Melo e João
Hélio, representante da Federação das Indústrias do RN (Fiern), Hélder Maranhão, diretor da indústria
Guararapes, Jairo Amorim, prefeito de Parelhas, Alexandre Petronilo.
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