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Após cobrança, Sesc divulga relatório
com melhora repentina nas contas
Depois que Agora RN detectou déficit de R$ 400 mil, entidade divulgou novo
relatório com mudanças na previsão orçamentária anual e melhora nas
finanças

José Aldenir / Agora RN
Em 2018, entidade previu R$ 58 milhões em receitas

Redação
O Serviço Social do Comércio do Rio Grande Norte (Sesc RN) acumulou um
déficit de R$ 402,2 mil no 1º semestre de 2018, segundo relatórios de
execução orçamentária divulgados no Portal da Transparência da entidade. O
balanço geral do ano passado ainda não é possível ser verificado porque o
Sesc, que é ligado à Federação do Comércio e Serviços do RN (Fecomércio),
não havia publicado até o fechamento desta edição o relatório referente ao 4°
trimestre de 2018 – que, somado ao do 3° tri, disponibilizado no final da tarde
de terça-feira, 29, vai totalizar as informações do ano.
Os números do Sesc potiguar surgem em tempos de pressão por enxugamento
de despesas, principalmente depois que o ministro da Economia, Paulo
Guedes, anunciou que pretende “passar a faca” em todo o Sistema S –
retirando 30% das receitas de quem quiser negociar e 50% de quem não
quiser. O Sistema S é formado por nove entidades, incluindo o Sesc, que se
mantêm, entre outras receitas, com verba repassada pela União fruto de
recolhimento compulsório da folha de pagamento das empresas.
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Até terça-feira, 29, o Sesc só havia disponibilizado em seu Portal da
Transparência relatórios dos dois primeiros trimestres de 2018. A reportagem
do Agora RN questionou a Fecomércio sobre a demora na publicação dos
dados dos 3° e 4° trimestres. A federação informou, via assessoria, que os
dados só iriam para o Portal da Transparência após auditorias de órgãos de
controle internos e externos, trâmite que demoraria em média dois meses.
Essa justificativa explicaria o atraso na disponibilização do relatório do 4°
trimestre, mas não a demora no fornecimento dos dados do período anterior.
Após a contestação da reportagem, o relatório do 3° trimestre foi, finalmente,
disponibilizado na tarde desta terça-feira.
Os dados disponibilizados subitamente no Portal da Transparência, após
cobrança do Agora RN, alteraram o quadro de déficit visualizado até o 2°
trimestre. Segundo o relatório do 3° trimestre acumulado, as contas do Sesc
RN apresentaram superávit superior a R$ 3,7 milhões.
O relatório do 3° trimestre apresentou também mudanças na previsão
orçamentária, que é definida anualmente. Segundo o novo documento, o Sesc
tinha uma previsão de receita de R$ 58 milhões para 2018, enquanto que nos
dois relatórios anteriores (1° e 2° trimestres), a previsão era de pouco mais de
R$ 54,3 milhões.
No primeiro semestre – levando-se em conta apenas os relatórios disponíveis
até ontem, a despesa total chegou a R$ 24,5 milhões, embora a receita obtida
tenha ficado apenas em R$ 24,1 milhões, enfatizando o déficit de pouco mais
de R$ 400 mil. O saldo negativo pode ser explicado pelo somatório das
despesas com pessoal e encargos sociais, que foram de R$ 15,5 milhões; gastos
com uso de bens e serviços, cujo total foi de R$ 7,7 milhões; além do item
outras despesas, com R$ 57,1 mil; contribuições confederativas e federativas,
que somaram R$ 466,8 mil, além de investimentos, que chegaram 786,3 mil.
Segundo o relatório do 3° trimestre acumulado – surgido repentinamente no
Portal da Transparência –, a despesa até este período foi de mais de 36,2
milhões, superada por uma receita de quase R$ 40 milhões, gerando um
superávit superior a R$ 3,7 milhões.
A Fecomércio explicou que a demora na publicação do relatório orçamentário
do Sesc do 3° trimestre de 2018 ocorreu por causa de uma “falha no sistema
nacional que gerencia a publicação”, que foi corrigida nesta terça-feira. A
entidade disse que enviou os relatórios para o sistema em tempo hábil.
Sobre a mudança na previsão do orçamento durante o exercício financeiro, a
federação destacou que seu regimento interno permite um “retificativo anual”,
realizado sempre no início do 2° semestre e que, no ano passado, teria
acontecido em julho. “Neste retificativo, com base em variáveis como contexto
econômico, incremento ou redução de nossos projetos ou atividades, previsão
de novas receitas ou frustração das mesmas, altera-se receitas e despesas. Foi
o que ocorreu”, encerrou.
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Hotel Senac Barreira Roxa reabre em
Natal após investimento de R$ 27
milhões
Quatro estrelas, o novo Barreira Roxa, que teve obras iniciadas em 2013,
agora administrado pelo Senac, tem apenas 150 leitos e capacidade para
receber 300 pessoas em eventos

Reprodução
Unidade é voltada à capacitação para o turismo

Redação
Com inauguração oficial prevista para o próximo dia 14 de fevereiro, uma
quinta-feira, após seis anos em reforma, o Hotel Senac Barreira Roxa, antigo
Hotel Escola, na Via Costeira, já está aberto ao público desde dezembro em
regime de soft-opening – formando, na prática, mão-de-obra para a hotelaria.
Isso significa que todos os conceitos da boa hospedagem estão ali, porém com
o treinamento dado com hóspedes circulando na recepção, nos quartos, no
restaurante e serviços a todo o vapor.
A julgar por depoimentos como o do presidente da Associação Brasileira das
Agências de Viagem (Abav) no RN, Abdon Gosson, que já participou de
eventos no remodelado Barreira Roxa, “não há ali nada que deixe dever a
nenhum outro hotel de sua categoria”.
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Quatro estrelas, resultado de um investimento de R$ 27 milhões e obras
iniciadas em 2013, o novo Barreira Roxa, agora administrado pelo Senac, tem
apenas 150 leitos e capacidade para receber 300 pessoas em eventos.
Mas, quem tiver sorte de conseguir uma reserva, especialmente na alta
temporada, não verá nenhum detalhe que indique estar aos cuidados de
aprendizes.
“Todos os serviços me pareceram excelentes, dignos de classe mundial”, diz
Gosson, com décadas de experiência no ramo.
A opinião dele sobre a volta do Barreira Roxa é a mesma de qualquer hoteleiro
de Natal: “Nunca deveria ter parado de funcionar”.
Em 2016, quando não esperava que as obras se atrasassem tanto, o Senac
chegou a abrir matrículas para disciplinas como Ação Extensiva Segurança e
Manipulação de Alimentos, Comida de Boteco, Culinária à Base de Peixes e
Frutos do Mar, Culinária Light e Diet, Culinária Mineira, Vegetariana, Doces e
Salgados Finos, Drinques e Coquetéis, Etiqueta Profissional, Fit Chef,
Introdução ao Estudo da cerveja, Organização de Buffet e Banquete, Técnicas
de Harmonização Enogastronomica e Técnico em Cozinha.
Para o coordenador do Câmara Empresarial de Turismo da Fecomercio,
George Costa, a volta do Hotel Escola agora como Hotel Senac Barreira Roxa
– antes era gerido pelo Governo do Estado – é digna de comemoração. “Tratase de um equipamento fundamental quando se fala de um destino turístico da
importância de Natal, considerado um dos mais completos do País”, afirma.
A reforma do hotel e da escola, além de criar novos espaços e modernizar os
existentes, alteou completamente as configurações da adega, bares, espaço
kids, café, salão de jogos e academia de ginástica. Todas as 52 suítes, a área de
lazer e o centro de eventos foram repaginados e ganharam novos
equipamentos e mobiliário.
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Artigo do professor José Pastore:
“ Sistema S e capital humano”
O ministro da Economia e sua equipe parecem empenhados em
cortar os recursos das entidades do Sistema S. É claro que
tudo o que puder ser feito para melhorar a eficiência
dessas entidades deve ser perseguido. Mas convém avaliar o
impacto de cortes lineares no campo do capital humano.
De maneira acertada, o Banco Mundial criou um índice para
medir o capital humano dos países que inclui mortalidade
infantil, mortalidade na idade adulta, cuidados gerais com
a saúde, quantidade e qualidade da educação
Esse índice varia entre 0 e 1, sendo 1 o padrão mais alto
de capital humano. Entre as 157 nações analisadas, o país
que possui mais capital humano é Cingapura, seguido por
Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Finlândia e Irlanda. O
Brasil ocupa a 81.ª posição, estando abaixo de Peru,
Colômbia, Uruguai, Equador, México, Argentina, Costa Rica e
Chile, para citar apenas os da América Latina (World
Development Report, Washington: World Bank, 2019, p. 62).
No campo da educação, o Banco Mundial acentua que não basta
ter mais escolas e mais matrículas, porque uma coisa é
ensinar, outra é aprender. Esta depende da boa qualidade da
educação.
As entidades do Sistema S se dedicam à proteção maternoinfantil, à saúde do adulto, à prevenção de acidentes do
trabalho, à criança na pré-escola, ao ensino fundamental e
médio, à qualificação profissional em vários níveis e à
difusão de valores da ética do trabalho por meio de
exemplos e atividades culturais e esportivas, ou seja,
atuam na melhoria do capital humano do Brasil.
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A dimensão dos valores sempre chamou a minha atenção. Ao
longo de uma extensa carreira de professor e pesquisador,
visitei dezenas de escolas do Senai e do Senac. Nunca vi um
aluno terminar o dia sem antes arrumar a bancada e deixar
tudo em ordem. Nunca vi um aluno ofendendo professores, uma
parede pichada, um banheiro sem manutenção, um gramado
abandonado, a promoção sem mérito ou o desprezo pelo
trabalho.
Como se explica isso, se as escolas do Senai e do Senac
estão na mesma comunidade e atendem a mesma população?
Penso que a transmissão desses valores tem origem na
cultura das empresas que dirigem essas escolas. Não conheço
nenhuma empresa bem-sucedida que seja suja, desorganizada,
relapsa, tocada por profissionais desleixados e que
desprezam o sistema de mérito.
Para vencer a concorrência, as empresas precisam ser
eficientes e contar com profissionais competentes. Para
tanto, elas buscam recrutar colaboradores capazes de
resolver problemas, que tenham lógica de raciocínio, que
gostam de estudar, que sejam versáteis para se ajustar às
mudanças tecnológicas e que possuam habilidades socio
emocionais para trabalhar em grupo, com zelo, amor,
disciplina e comprometimento â elementos básicos da ética
do trabalho. As empresas sabem que tudo isso conta muito
para a produtividade.
Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia em 2008, costuma
dizer que, para o crescimento econômico, a produtividade
não é tudo, mas é quase tudo. Não é exagero afirmar que
para a produtividade a educação de boa qualidade não é
tudo, mas é quase tudo.
Quais são os resultados dos investimentos no Sistema S? As
suas entidades têm sido valorizadas pelas famílias que
disputam suas vagas, pelas empresas que reconhecem a
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qualidade dos egressos e pelos educandos que usufruem mais
emprego e menos rotatividade.
Por isso, convém examinar com cuidado o reflexo de
eventuais cortes lineares de recursos de instituições que
vêm contribuindo para a melhoria do nosso capital humano.
Convém analisar com cuidado o impacto de cortes lineares de
recursos de quem contribui para a melhoria neste campo.

*Professor da Universidade de São Paulo, é presidente do
Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio-SP
e membro da Academia Paulista de Letras
Publicado no jornal O Estado de São Paulo (31.01.2019)
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30 rolés para aproveitar muito o
primeiro FDS de fevereiro na capital
potiguar
Vocês já conhecem o esquema, final de semana chegando e agendinha
oficial do 702 disponível para a gente programar aqueles rolés babadeiros.
Sábado, 02/02
Espetáculo “Proibido Elefantes” na Casa da Ribeira
Sobre o espetáculo: Proibir elefantes, neste espetáculo, é proibir o olhar que
ressalta as limitações, os impedimentos; que duvida da capacidade do sujeito
frente à adversidade. Proibir elefantes, aqui, é apostar no olhar do sujeito
sobre si e sobre o mundo em que vive como elemento ressignificador e
instaurador de realidade. O espetáculo “Proibido Elefantes” estreou em 2012
através do Prêmio Procultura 2010 (Ministério da Cultura), recebeu o Prêmio
Klauss Vianna Petrobras de Dança 2012 (Funarte), participou do Ano do
Brasil em Portugal em 2013 e circulou por mais de 40 cidades brasileiras no
Palco Giratório – SESC em 2015.
Horário: 20h
Local: Casa da Ribeira
Entrada: R$ 15,00 e R$ 30,00 (inteira)
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