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Após abrir em alta, dólar opera perto da estabilidade,
abaixo de R$ 3,90
G1.COM

Após abrir em alta, o dólar operava perto da estabilidade nesta quinta-feira (3), após fechar na véspera abaixo de
R$ 3,90, em dia de fraqueza para as moedas emergentes e com os investidores de olho nas pesquisas eleitorais
às vésperas do 1º turno. Às 9h54, a moeda norte-americana subia 0,03%, vendida a R$ 3,8877. Na sessão anterior, o dólar encerrou o dia negociado a R$ 3,8867, acumulando queda de 3,74% em 3 pregões. No ano, porém,
ainda há alta de 17,3%.

Governo adia início do horário de verão
para 18 de novembro
G1.COM

O governo federal decidiu adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. A decisão do presidente Michel Temer deve ser publicada no "Diário Oficial da União" nos próximos dias. No início do horário de verão, os relógios
devem ser adiantados em uma hora. O presidente atendeu a um pedido do Ministério da Educação (MEC) para não
prejudicar os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novembro.

Em 1 ano, caem inadimplência e endividamento
FOLHA DE LODRINA

Rio de Janeiro - Tanto o endividamento quanto a inadimplência das famílias ficaram estáveis na passagem de agosto
para setembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) mostrou que o porcentual de famílias endividadas foi de 60,7%
em setembro, mesmo patamar observado em agosto.

Grandes se juntam para facilitar
portabilidade de dados
FOLHA DE LONDRINA

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, sigla em inglês da regulação europeia), que entrou em vigor
em maio desse ano, e a Lei de Proteção de Dados Pessoais, sancionada pelo presidente Michel Temer em agosto, trazem em comum diversos pontos, já que a lei brasileira se inspirou no regulamento europeu. Um deles é a
portabilidade de dados pessoais.
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Sindccal realiza palestra sobre Vendas 4.0
O Sindicato do Comércio Varejista de Calçados de Curitiba e Região
Metropolitana (Sindccal) realizou na
última terça-feira, dia 2 de outubro, a
palestra “Vendas 4.0 – do tradicional
ao digital”.
O evento reuniu cerca de 260 empresários e vendedores do setor calçadista no Teatro Sesc da Esquina. O objetivo foi atualizar as equipes de trabalho
sobre as novas ferramentas tecnológicas a serem usadas no dia a dia, sem
desconsiderar práticas já consolidadas.
“Não podemos deixar de lado o
contato corpo a corpo com nossos
clientes, a criatividade, atitude, capacitação e organização”, afirma o presidente do Sindccal, Idalberto Lambari.
Da esquerda para a direita: Sérgio Nascibem (Representante da Kidy Calçados Infantis), Rodrigo
Ribeiro (Gestor da Kidy Calçados Infantis e Palestrante), Aparecido Dias da Mota (Diretor Adjunto
do Sindccal), Wilson Valera (1º secretário do Sindccal), Norberto Pinow (1º Tesoureiro do Sindccal),
Idalberto Lambari (Presidente do Sindccal), Luzinete Barros (Secretária do Sindccal), Amarildo
Espolador (Vice-Presidente do Sindccal), Rogério Trigo (2º Secretário do Sindccal), Glaucio Mayer
(Diretor Adjunto do Sindccal), Valmir Espolador (Diretor Adjunto do Sindccal) e Cesar Luiz Gonçalves
(Coordenador Geral do Núcleo de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR).

Sesc da Esquina engajado na campanha Outubro Rosa
Outubro Rosa é uma campanha de
conscientização visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama e do colo de útero.
Durante este mês o Sesc da Esquina realiza a campanha para doações
de lenços, visando melhorar a autoestima das mulheres que perderam seus

cabelos em decorrência da quimioterapia e da radioterapia.
Para a assistente social, Patricia
Lira da Silva, o uso do lenço é uma
forma de amenizar os danos causados pelo tratamento. “Para nós é
apenas um lenço, mas para elas não.
Através dessa iniciativa elas se sentem acolhidas”, finalizou.
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A arrecadação encerra-se no dia
31 de outubro.
Além disso, no próximo dia 23 o
Senac vai realizar o corte de cabelo no
hall de entrada. Todo o cabelo arrecadado será entregue à ONG Atitude na
Cabeça, que confecciona perucas.
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Antonina recebe a Unidade Móvel de Moda e
Beleza do Senac PR
A cidade de Antonina recebeu
nesta quarta-feira (3), a Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac PR. A
unidade ficará no município até dezembro e vai ofertar diversos cursos
em parceria com a Prefeitura.
A cerimônia de entrega da chave
do ambiente pedagógico móvel contou
com a presença do gerente da unidade
do Senac Paranaguá, Bruno Damião;
da secretária de Assistência Social de
Antonina, Ariadne Dias Cruz; do presidente do Sindilojas de Paranaguá, Said
Khaled Omar, representando o presidente do Sistema Fecomércio Sesc
Senac PR, Ari Bittencourt; e do prefeito
de Antonina, José Paulo Azim.
O gerente do Senac Paranaguá
destacou a experiência do Senac na
qualificação profissional e as possibilidades que se abrirão para a população a partir da capacitação. “Além
dos alunos, a população atendida por
esses novos profissionais também
será beneficiada. Levar no currículo
um título do Senac é um diferencial
para abrir portas”.
O presidente do Sindilojas Paranaguá, lembrou que as unidades móveis
do Senac são completas e atendem às
cidades onde a instituição não possui
unidades fixas. “As carretas do Senac
são salas de aulas completas e Antonina tem o privilégio de receber essa
unidade, que passa apenas por quatro
cidades durante o ano”.
A expectativa da Prefeitura é aumentar a geração de renda por meio
da capacitação profissional, proporcionando autonomia pessoal e financeira
para os alunos que farão os cursos.
O prefeito José Paulo Azim ressaltou o alto índice de desemprego e
apontou a parceria como uma ajuda
para a superação dessa dificuldade.
“Não podemos nos limitar ao assis-

Da esquerda para a direita: o gerente da unidade do Senac Paranaguá, Bruno Damião; o prefeito de
Antonina, José Paulo Azim; o presidente do Sindilojas Paranaguá, Said Khaled Omar; e o técnico
de relações com o mercado do Senac Paranaguá, Claudio Giovani Meira

tencialismo para que as pessoas tenham que pedir para sobreviver. Temos que ensinar a pescar. E é isso que
estamos proporcionando. Fico muito
feliz pela Prefeitura ter efetivado essa
parceria com o Senac PR e tenho certeza de que colheremos bons frutos”.
Cursos
A unidade ofertará os cursos de
Manicure e Pedicure, com carga horária de 160 horas, e Cabeleireiro Assistente, com 230 horas. Ambas as
turmas são ofertadas pelo Programa
Senac de Gratuidade (PSG) e são voltados a pessoas com renda familiar
per capita de até dois salários mínimos. Haverá ainda oferta de cursos
com duração menor no terceiro turno,
em parceria com a Prefeitura.

Gastronomia, Pães e Confeitos, Gestão e Informática e Moda e Beleza.
O tempo médio de permanência nos
municípios é de três meses, proporcionando uma formação completa
aos participantes.
A chegada das unidades móveis aos
municípios possibilita a formação profissional, o desenvolvimento cultural e a
melhoria da qualidade de vida. As escolas itinerantes do Senac proporcionam
qualificação profissional sem a necessidade de deslocamento para outras cidades, ampliando o nível de empregabilidade da população e estimulando o
empreendedorismo, especialmente no
atual contexto de crise econômica. A
unidades móveis do Senac contribuem
para o desenvolvimento de cada cidade por onde passam.

Formação móvel
O Senac conta com quatro unidades móveis, nas áreas de Turismo e
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CMEG Curitiba realiza jantar do Outubro Rosa
Na noite de quarta-feira (03) o
Sistema Fecomércio Sesc Senac PR,
por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios
de Curitiba (CMEG), realizou jantar
para celebrar o Outubro Rosa. Mais
de 200 pessoas entre entidades parceiras, empresárias e colaboradores
do Sistema compareceram ao evento,
realizado no Restaurante Madalosso.
A CMEG Curitiba aproveitou a
data e apresentou a palestra “Vê se
te toca”, ministrada pela coach em
sexualidade Carine Barreto. “O objetivo da palestra é mostrar para as
mulheres que existe vida após o câncer, seja profissional, pessoal ou até
mesmo vida sexual”, ressaltou a presidente da CMEG Curitiba, Luciana
Burko Maciel.
A coach apresentou vídeos de casos reais de mulheres presentes no jantar que lutam contra a doença ou que
já enfrentaram o câncer de mama. “O
primeiro passo é a comunicação; não
tenham medo de falar sobre os medos
e angústias. É uma doença que mexe
com todos que estão ao redor, então
compartilhar as dores é o começo da
recuperação. Não é só a paciente que
não sabe como agir, a família também
fica perdida. Precisamos entender que
o câncer é só mais uma doença e quem
tem o poder nas mãos somos nós”,
destacou a palestrante.
Estiveram presentes no evento
a supervisora da CMEG PR, Cláudia
Regina Colpi; o diretor sindical da
Fecomércio PR, Alberto Samways; a
coordenadora do Conselho da Mulher

Empresária da Associação Comercial
do PR, Maria Cristina Coutinho; a ex-
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-presidente da CMEG Curitiba, Cybelle Basso Xavier, entre outros.
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