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Comércio global tem forte crescimento, mas está
ameaçado por tensões comerciais, diz OMC
G1.COM

O comércio mundial de bens crescerá 4,4% neste ano, mantendo uma recuperação rápida que pode, no entanto,
desandar se as tensões comerciais se agravarem ainda mais, afirmou a Organização Mundial do Comércio (OMC)
nesta quinta-feira (12). O crescimento do comércio mundial esteve estagnado por uma década após a crise financeira,
com média de 3% ao ano. Mas no ano passado cresceu 4,7% - muito acima dos 3,6% estimados em setembro - e um
aumento de 4% é esperado para 2019, segundo a OMC.

Governo vai publicar decreto para incluir Eletrobras
em plano de desestatização, diz Moreira Franco
G1.COM

O novo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quarta-feira (11) que o presidente Michel Temer publicará amanhã um decreto para incluir a Eletrobras no Plano Nacional de Desestatização (PND). A inclusão da estatal
no PND é condição necessária para que o governo dê seguimento ao processo de privatização da estatal. No final do
ano passado, o governo já havia publicado uma medida provisória que, em tese, cumpre esse papel. A MP altera uma
lei de 2004 que havia justamente retirado a Eletrobras do plano.

Brasileiro mais pobre fica 18,4% ainda mais miserável
FOLHA DE LONDRINA

Rio - Embora o ano de 2017 tenha marcado o fim da recessão e o início do processo de recuperação do mercado de
trabalho, o Brasil ainda tinha 10,355 milhões de cidadãos vivendo com apenas R$ 40 por mês, em média. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgados nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Senado aprova projeto que permite saque do FGTS
a quem pede demissão
FOLHA DE LONDRINA

São Paulo – A CAS(Comissão de Assuntos Sociais) aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto de Rose de Freitas (MDB-ES) que permite o saque integral da conta vinculada ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em caso de
pedido de demissão do trabalhador.

FECHAMENTO DO HOJE NO COMÉRCIO | 9h do dia 12 de abril de 2018
Sistema Fecomércio Sesc Senac PR | Presidente: Darci Piana
NCM – Núcleo de Comunicação e Marketing
Coordenador Geral do NCM: Cesar Luiz Gonçalves | Coordenador de jornalismo: Ernani Buchmann
Jornalistas: Carolina Gomes, Fernanda Ziegmann, Karen Bortolini, Karla Santin, Isabela Mattiolli e Silvia Bocchese de Lima
Colaboração: Fecomércio Sesc Senac PR e Unidades do Sesc e Senac PR | Fotógrafos: Bruno Tadashi e Ivo Lima
Design Gráfico: Alexandre Sfeir | Estagiária: Ana Beatriz Luz e Helen Gutstein

41.

3883-4500 | jornalismo@fecomerciopr.com.br

2
BOLETIM DIÁRIO
O QUE ACONTECE NO SISTEMA FECOMÉRCIO SESC SENAC PR

12 de abril de 2018

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

Mesa Brasil integra Fórum sobre desperdício na cadeia
alimentícia durante a Mercosuper 2018
Os trabalhos técnicos da 37ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados (Mercosuper) iniciaram
com o Fórum de Prevenção de Perdas, na manhã de terça-feira (10/4).
O Impacto do Desperdício na Cadeia
Alimentícia foi o tema do encontro,
que contou com a participação da nutricionista do Mesa Brasil Sesc da Esquina Núcleo Parolin, Fernanda Hardt
Kehl, além de especialistas sobre o
tema.
Segundo alerta da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), um terço de todo alimento produzido no
mundo é desperdiçado, o que gera
um custo de 750 bilhões de dólares.
“Este dado assusta, principalmente
em um cenário em que 815 milhões
de pessoas passam fome no mundo”,
aponta o coordenador do comitê de
prevenção de perdas da Associação Paranaense de Supermercados
(Apras) e da Comissão de Prevenção
de Perdas, Auditoria e Gerenciamento de Riscos (CPAR – PR), Éder Motin
– moderador do fórum.
Segundo um dos palestrantes,
Alexandre Momesso, o Brasil ainda
não tem uma política nacional que

regule iniciativas de combate ao
desperdício de alimentos e que defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e
consumo. “Quase 30 projetos sobre
combate ao desperdício de alimentos tramitam na Câmara Federal,
porém praticamente todos ainda
tentam regular a doação, tentando
retirar possíveis punições a doadores”, reforçou.
Um dos programas que contribuem para a redução do desperdício
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de alimentos é o Mesa Brasil do Sesc
– programa de segurança alimentar e
nutricional sustentável, que redistribui
alimentos excedentes próprios para o
consumo ou sem valor comercial. Somente em 2017, o programa distribuiu
no Paraná mais de duas mil toneladas
de alimentos sem valor comercial, mas
com valor nutricional, que beneficiaram aproximadamente 159 mil pessoas. A gerente de Saúde e odontologia
do Sesc PR, Alline Rodrigues também
prestigiou o fórum.
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Sesc em parceria com APL lança Memória Paraná
O projeto Memória Paraná, coordenado pelo Sesc PR, foi apresentado a
Integrantes da Academia Paranaense
de Letras (APL) na reunião de ontem
(11), no Senac Curitiba Centro. A iniciativa surgiu em 2011, com elaboração
conjunta entre a Academia e Secretaria de Educação, na gestão do então
secretário e integrante da APL, Flávio
Arns, para promover o estudo da história do estado a alunos de escolas
públicas. A reunião foi conduzida pelo
presidente da APL, Ernani Buchmann.
O grande incentivador a ministrar
o conteúdo no ensino fundamental
em escolas públicas foi o presidente
do Sistema Fecomércio Sesc Senac
PR, Darci Piana, que direcionou o projeto ao Sesc PR para que elaborasse a
matriz curricular. Na reunião, o gerente de Educação do Sesc PR, Adriano
Trentin, apresentou a iniciativa para
recuperar e preservar a história pa-

ranaense. “O projeto atuará em duas
frentes: a primeira voltada à formação
de profissionais de educação com palestras para capacitação, e, para isso,
contará com o apoio da APL para a
elaboração desse conteúdo. A segunda ação será voltada aos alunos, que
atualmente contam com uma formação tímida sobre essa temática”, conta Trentin.
Será realizado um Concurso Cultural em escolas públicas estaduais e
municipais para a confecção de cartões postais que ilustrem e contem a
história ou lenda da sua cidade. “O
Sesc divulgará nas escolas públicas
nas cidades onde há unidades. O concurso contará com três categorias:
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os alunos,
com o auxílio dos professores, produzirão postais e encaminharão ao Sesc,
para avaliação de uma comissão”, ex-

plica o gerente. As inscrições iniciam-se em maio e encerram-se em agosto. A previsão é que a premiação dos
melhores trabalhos ocorra no mês de
novembro.
A iniciativa
Em 2001 foi instituída a Lei n.
13.389, que obriga o ensino da história do Paraná nas escolas de ensino
fundamental. A partir de então, surgiu
a ideia da integrante da APL, Chloris
Casagrande Justen, em parceria com
o presidente do Sistema Fecomércio,
Darci Piana, de oferecer aulas em escolas públicas no contraturno com
este conteúdo. “A intenção deste projeto é formar a personalidade do homem paranaense”, destacou Chloris.
Para ela esta é uma grande conquista,
e não uma simples obrigatoriedade de
ementa curricular.

Varejo Mais em Ação chega em Antonina
Na última terça-feira (10) o Sebrae/PR e a Fecomércio PR lançaram
em Antonina o programa Varejo Mais
em Ação. O evento aconteceu no auditório Patronato do Idoso de Antonina (PIA). O programa conta com o
apoio da Prefeitura Municipal de Antonina e da Associação Comercial de
Antonina (ACIPA).
Durante o lançamento do programa também aconteceu a palestra “Os
novos desafios do comércio varejista”,
com sugestões para os empresários do
setor e dicas de como aproveitar o planejamento e criatividade para inovar.
O programa
O Varejo Mais em Ação atua no

Lançamento do programa Varejo Mais em Ação, em Antonina

combate dos problemas enfrentados pelos empresários do setor. É
composto por autodiagnóstico e desenvolvimento de um plano de ação.
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Além disso, realiza workshops sobre
visual de loja, módulo de finanças e
treinamento para equipe na área de
atendimento e vendas.
41.

3883-4500 | jornalismo@fecomerciopr.com.br

4
BOLETIM DIÁRIO
O QUE ACONTECE NO SISTEMA FECOMÉRCIO SESC SENAC PR

12 de abril de 2018

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

Contribuintes terão orientação gratuita em
10 cidades paranaenses
Os contribuintes que ainda não
declararam o Imposto de Renda Pessoa Física 2018 – e têm dúvidas para
preencher a declaração – poderão
receber orientação gratuita na sexta-feira, dia 13, das 9h às 17h em Curitiba e nove cidades onde a entidade
possui escritórios regionais: Maringá,
Cascavel, Francisco Beltrão, Umuarama, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Pato
Branco, Toledo e Arapongas. Trata-se
da campanha “Declare Certo!” realizada pelo SESCAP-PR desde 2004.
Em todas essas cidades, cerca de
130 profissionais (empresários contábeis, acadêmicos e funcionários de
empresas de contabilidade) vão dedicar parte do seu dia de trabalho para
atuar como voluntário no atendimento aos contribuintes. De acordo com o
presidente do SESCAP-PR, Alceu Dal
Bosco, embora a tecnologia tenha fa-

cilitado bastante o preenchimento da
declaração nos últimos anos sempre
surgem dúvidas pontuais que precisam ser sanadas com profissionais especializados. “O objetivo da campanha
não é fazer a declaração, mas orientar
os contribuintes que normalmente fazem a própria declaração em dúvidas
pontuais”, explica Dal Bosco, ao lembrar que a ação evita, também, que o
contribuinte vá até a Receita Federal
para sanar pequenas dúvidas sobre
a declaração. Ele lembra que a multa
para quem não declarar é de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido.
Locais da Campanha:
> Curitiba - Boca Maldita (dia 13) –
Largo da Ordem (dia 15)
> Arapongas - Praça Igreja Matriz
Arapongas
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> Cascavel - Travessa Padre Champagnat – Calçadão da Avenida Brasil
> Francisco Beltrão - Praça Central
de Francisco Beltrão
> Foz do Iguaçu - Cataratas JL Shopping (Av. Costa e Silva, 115 – Centro)
> Guarapuava - Calçadão da rua XV
de novembro, em frente ao Clube
Guaíra
> Maringá – Avenida Getúlio Vargas,
entre as Ruas Santos Dumont e Neo
Alves
> Pato Branco - Praça Getúlio
Vargas - Rua Guarani – Centro – Pato
Branco - Localizada em Frente à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo
> Toledo - Rua Barão do Rio Branco,
esquina com a R. Sete de Setembro
> Umuarama - Avenida Rio Branco,
3717 em frente à Prefeitura
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