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Sensibilizado com a grave crise que atravessa atualmente o País e o mundo, em virtude da
propagação do coronavírus (COVID-19), manifesto, em nome da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), grande preocupação com os impactos causados
no setor produtivo e reconheço a necessidade de criação de mecanismos que preservem
empregos, garantam a viabilidade mínima do setor e permitam uma retomada à
normalidade.
Todavia, com relação à medida anunciada ontem (16/03), pelo Ministério da Economia, que
visa reduzir, por três meses, os repasses ao Sistema S, por meio de uma decisão unilateral,
consideramos tal iniciativa inócua, uma vez que 98,2% das empresas do comércio de bens,
serviços e turismo são microempresas e empresas de pequeno porte que já não contribuem
para o Sistema e serão as que mais sofrerão os impactos desta crise e, por sua vez, não
usufruirão os benefícios da medida. Tal proposta não está considerando os impactos que o
novo coronavírus causará no setor, levando a um colapso e colocando em risco um sistema
estruturado, sem que isso traga benefícios que o justifique.
Trata-se do corte de um recurso privado que atinge diretamente o Sesc e o Senac, que
concentram cerca de 100 mil colaboradores e estão presentes em 2.400 municípios, quase
metade do País, oferecendo educação, saúde, assistência, alimentação, esporte, lazer e
cultura. Se implementado, esse corte pode responder pela perda de empregos e fechamento
de unidades do Sistema, que demonstrou sua importância conforme observado em
campanha recente que reuniu assinatura de mais de 1,5 milhão de pessoas em todos os
Estados brasileiros, das quais mais de 150 mil de empresários do setor, com mais de 600
manifestações de autoridades em defesa do Sistema.
Estamos abertos ao diálogo para compor uma solução que ajude o nosso país e os
empresários do setor a vencerem este que é o maior desafio que já enfrentamos, sem
comprometer os trabalhos do Sesc e do Senac, em prol das empresas e da sociedade.
Colocamo-nos à disposição para construir uma solução coletiva.
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