1
08 de outubro de 2018

www.fecomerciopr.com.br | www.sescpr.com.br | www.pr.senac.br

Dólar opera em queda acima de 3% e
chega a bater R$ 3,70
G1.COM

O dólar opera em queda de mais de 3% nesta segunda-feira (8), após os resultados das eleições realizadas no domingo. Às 9h40, a moeda norte-americana caía 3,2%, vendida a R$ 3,7315. Na mínima, o dólar atingiu R$ 3,7095, e na
máxima, R$ 3,7614. O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 7,7 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de novembro, no total de US$ 8,027 bilhões.

Mercado prevê mais inflação para 2018 e
reduz estimativa de crescimento do PIB
G1.COM

Os analistas das instituições financeiras elevaram a estimativa de inflação para este ano e também passaram a prever um crescimento menor do Produto Interno Bruto (PIB). As expectativas constam no boletim de mercado, também
conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Banco Central. O relatório é resultado de
levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.

Investidores devem ser conservadores
com dinheiro nos próximos 180 dias
FOLHA DE LODRINA

São Paulo - A incerteza política que traz risco aos investimentos deve se estender por um prazo maior do que o da disputa
eleitoral. O período tende a chegar a 180 dias, que compreendem a transição e os cem primeiros dias do novo governo,
quando o mercado financeiro oferece uma trégua para que o eleito comece a trabalhar promessas de campanha.

Orçamento de 2019 prevê redução de R$ 23 bilhões
nos subsídios
AGÊNCIA BRASIL

Uma das poucas margens de gastos em que o próximo governo poderá fazer cortes em 2019 está se reduzindo. O
Orçamento do próximo ano prevê R$ 69,8 bilhões em subsídios, valor cerca de R$ 23 bilhões inferior ao previsto para
2018. Os valores constam de estimativa enviada pela equipe econômica ao Congresso como complemento do Projeto
de Lei Orçamentária (PLOA) de 2019.
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Presidente licenciado da Fecomércio é
eleito Vice-governador do Paraná

Darci Piana, Ratinho Júnior e Oriovisto Guimarães comemoraram a esmagadora vitória conquistada nas urnas

O empresário Darci Piana, reeleito presidente da Fecomércio Paraná este ano e desde junho licenciado da entidade, foi eleito ontem, em
primeiro turno, Vice-Governador do
estado, na chapa de Ratinho Júnior.

A vitória, com quase 60% dos votos válidos, demonstra a confiança
do eleitor paranaense nas propostas
apresentadas pelos candidatos vencedores. Darci Piana agregou experiência e credibilidade à juventude de
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Ratinho Júnior, ambos saindo consagrados das urnas. A chapa majoritária também elegeu o candidato mais
votado Senado, professor Oriovisto
Guimarães.
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CNC apura profissões em alta e
em baixa nos últimos 10 anos
Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) mostra que o desempenho da economia nos últimos dez
anos impactou de forma significativa o mercado de trabalho formal no
Brasil. Se em 2010, tanto a economia
quanto o mercado formal de trabalho, acusaram suas melhores performances anuais recentes, no biênio
2015/2016 a recessão destruiu mais
de 2,8 milhões de postos formais de
trabalho – o equivalente a uma redução de 7% no emprego celetista no
acumulado desses dois anos.
“Ainda que indesejável à sociedade, o aumento do desemprego desencadeou uma espécie de processo
de ‘seleção natural’ no mercado de
trabalho”, afirma Fabio Bentes, chefe
da Divisão Econômica da CNC.

destaca uma predominância de atividades voltadas para a saúde (cuidadores de idosos, preparadores físicos,
técnicos de enfermagem, técnicos em
saúde bucal e fisioterapeutas) e para
a educação infantil (professor de educação infantil e pedagogo), além de
profissões relacionadas a serviços de
informação e comunicação (analistas
de informações, instaladores e técnicos de redes de comunicação e operadores de telemarketing).
Na contramão, profissões que requerem baixa qualificação, e cujo
serviço está exposto aos avanços da
tecnologia, perderam espaço no mercado de trabalho na última década
em ocupações concentradas nas indústrias extrativa mineral, extrativa
vegetal e têxtil, além de serviços bancários, dentre outros.

Profissões em alta e em baixa
Dentre as 20 profissões que mais
avançaram entre 2007 e 2017 a CNC

Empreendedorismo
A CNC ainda aponta no estudo
outra característica marcante do pe-
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ríodo de crescimento econômico: as
maiores oportunidades de empreendedorismo. Os empregadores, como
proporção da força de trabalho, passaram de 3,9% em 2007 para 4,7%
em 2017.
Metodologia
O Estudo tem como base dados
do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), Relação
Anual de Informações Sociais (Rais),
ambos do Ministério do Trabalho
(MTE), a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua (PNADC)
e Produto Interno Bruto (PIB), ambos
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
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