1
HOJE NO COMÉRCIO
NOTÍCIAS E ATUALIDADES DE INTERESSE DO EMPRESÁRIO

16 de maio de 2018

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

'Prévia' do PIB do Banco Central indica queda de
0,13% para a economia no 1º trimestre
G1.COM

A economia brasileira registrou retração no primeiro trimestre deste ano, informou o Banco Central nesta quarta-feira
(16), por meio do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), uma espécie de "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB).
Entre janeiro e março de 2018, o indicador apresentou queda de 0,13% quando comparado com o quarto trimestre de
2017 (outubro a dezembro). O número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes de um ano.

Trabalhador poderá transferir conta salário
para fintechs a partir de 1º julho; entenda
G1.COM

A partir de 1º de julho, o trabalhador que quiser transferir seu salário automaticamente para uma conta não bancária
(conhecida como conta de pagamento) terá poucas opções disponíveis, por enquanto. De mais de 100 instituições
que oferecem este tipo de conta, apenas sete são reguladas pelo Banco Central e, por isso, ficarão autorizadas a
fazer a transação. A portabilidade do salário é o direito de transferir no mesmo dia, de forma automática e gratuita, a
remuneração paga pelo empregador para uma conta diferente daquela usada para depositar o salário.

Nova lei trabalhista é para todos os contratos,
diz AGU
FOLHA DE LONDRINA

Brasília - O Ministério do Trabalho publicou nesta terça-feira (15) parecer elaborado pela Advocacia-Geral da União
(AGU) para defender que as novas leis trabalhistas valem para todos os contratos, inclusive para os que já estavam
em vigor antes de novembro - quando o texto da reforma passou a vigorar.

IGP-10 registra inflação de 1,11% em maio
AGÊNCIA BRASIL

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10) registrou inflação de 1,11% em maio, taxa superior ao 0,56% de abril. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador acumula taxas de inflação de 3,18% no ano e de 3,58% em
12 meses. A taxa foi puxada pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede esse
segmento, subiu de 0,70% em abril para 1,55% em maio. Outro subíndice que teve alta na taxa de inflação foi o
Índice Nacional de Custo da Construção, que passou de 0,30% para 0,34%. O Índice de Preços ao Consumidor,
que acompanha a variação do varejo, caiu de 0,28% em abril para 0,26% em maio.
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Comércios eletrônico e de serviços demandam atenção
crescente dos empresários
A crescente participação do comércio eletrônico e da exportação de
serviços nas relações comerciais entre
países foi um dos temas debatidos na
primeira reunião do ano da Câmara Brasileira do Comércio Exterior (CBCex) da
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizada pela entidade em sua sede, no
Rio de Janeiro, dia 14 de maio.
“Mais do que nunca, os serviços
ganham espaço na balança comercial
brasileira. Se não trabalharmos com
agilidade nessa área, nos transformaremos em prestadores de serviços
das empresas que virão se instalar
no Brasil. Da mesma forma, devemos
pensar na área de Turismo, ou seja,
precisamos construir acordos de ‘ida
e vinda’, como chamamos”, afirmou
Darci Piana, vice-presidente da Confederação. O empresário enfatizou que
as leis trabalhistas e os tributos brasileiros ainda representam esse movimento de chegada das empresas, mas
o quadro pode mudar, e bem rápido.
“Preocupa-nos a questão do comércio
eletrônico e de serviços. Estivemos
recentemente no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e
eles querem a presença de entidades
como a CNC nos debates relativos ao
tema”, complementou o coordenador
da CBCex, Rubens Medrano.
Comércio eletrônico
Quanto ao crescimento do comércio eletrônico, Darci Piana defendeu a

Câmara Brasileira do Comércio Exterior (CBCex) se reuniu no Rio de Janeiro para avaliar
cenários e oportunidades para empresas brasileiras do segmento

existência de mecanismos que assegurem a competitividade das empresas brasileiras. “Precisamos ter algum
controle. O Estado do Paraná, por
exemplo, recebia aproximadamente
25 mil pacotes do exterior. Hoje são
170 mil, e isso impacta diretamente as
entregas, que antes levavam dois dias
até o destinatário e hoje levam 40
dias”, disse Piana. “Estamos em uma
encruzilhada complexa, e empresas
com custos de produção reduzidos
podem perecer”, complementou.
Dados do 37° relatório Webshoppers, estudo da consultoria Ebit,
mostram que, com crescimento de
7,5% no faturamento ano passado, o
comércio eletrônico totalizou R$ 47
bilhões em vendas pela internet.
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Mercosul parado
Darci Piana falou ainda aos membros da Câmara sobre as tratativas
no âmbito do Mercosul. “O Mercosul
passa por uma fase complexa. Agora, em função do cenário político dos
países-membros, sofremos reflexos
indesejados. Hoje vemos a Argentina recorrer ao FMI para conseguir
empréstimo. Como fazer um acordo
no âmbito do Mercosul se os países-membros se encontram em dificuldades?”, questionou. Segundo Piana, as
reuniões estão esvaziadas quanto ao
aspecto prático no Fórum Consultivo
do Mercosul, cujo comando, neste primeiro semestre do ano, é do Paraguai.
Fonte: Assessoria CNC
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V Congresso Latino-Americano da MPE, em Curitiba
O V Congresso Latino-Americano da
Micro e Pequena Empresa (MPE) foi realizado em Curitiba nos dias 12 e 13 de abril.
O tema do congresso foi Pequenos Negócios e Integração Latino-Americana.
O objetivo do evento foi apresentar os
principais temas relacionados às microempresas, empresas de pequeno porte e
empreendedores individuais no momento em que várias decisões estão sendo
tomadas no Brasil e na América Latina.
O congresso recebeu cerca de 350
líderes empresariais que participaram
de palestras e painéis de debates sobre
alguns assuntos como: Acesso a Mercados e o Simples Internacional; Os Impactos da Reforma Trabalhista nas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte; Associativismo, Desenvolvimento Regional e Acesso ao Crédito.

Mesa de autoridades durante a abertura oficial do V Congresso Latino-Americano da MPE

O diretor de planejamento e gestão
da Fecomércio PR estava presente no

evento representando o presidente do
Sistema Fecomércio PR, Darci Piana.

Senac Curitiba Centro realiza
workshops gratuitos de beleza
O Brasil segue como o quarto
maior mercado no segmento da beleza, perdendo apenas para Estados
Unidos, China e Japão, de acordo com
levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).
Além da demanda por produtos, os
serviços de beleza, estética e bem-estar movimentam bilhões na economia
brasileira, o que torna o mercado de
trabalho bastante atrativo.
Em 2017, o Senac PR qualificou
aproximadamente 10 mil profissionais
na área. Os cursos mais procurados
foram os de Maricure e Pedicure, Cabeleireiro, Maquiador e Modelagem e
Henna para Sobrancelha. Diante da
crescente procura por serviços de
bem-estar e beleza para homens, a
capacitação de Barbeiro tem recebido
bastante procura.

Na próxima segunda-feira (21) o
Senac Curitiba Centro realiza o evento
gratuito Beleza em Foco, direcionado
a profissionais da beleza e também
às pessoas interessadas em conhecer
um pouco mais sobre a atuação neste
segmento.
A programação terá início às 9h e
inclui palestras show (com demonstrações) sobre tendências de maquiagem, penteados, barbearia, manicure,
além de apresentação de cases de sucesso de ex-alunos e desfile.
As atividades acontecem no Salão de Beleza-escola, espaço onde os
alunos realizam as atividades práticas
durantes os cursos. A entrada é gratuita e aberta ao público. Cada oficina
oferece 20 vagas e cada participante
pode se inscrever em até duas oficinas. As inscrições antecipadas podem
ser feitas pelo fone (41) 3219-4838.
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Programação:
Data: 21/05/2018
Local: Salão de Beleza-escola da
unidade Senac Curitiba Centro
(Rua André de Barros, 750)
09h – Recepção dos Participantes
09h30 – Palestra Show: Maquiagem
10h – Palestra Show: Penteados
10h30 – Palestra Show: Manicure Unhas em Gel
11h – Workshop: Barbearia
11h30 – Desfile de encerramento
(manhã)
14h – Recepção dos participantes
14h30 – Palestra Show: Maquiagem
15h – Palestra Show: Penteados
15h30 – Case de sucesso ex-alunos
16h – Workshop: Barbearia
16h30 – Desfile de encerramento
(tarde)
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Senac realiza 1ª Semana da Enfermagem em Paranaguá
De 12 a 20 de maio é comemorada
em todo o país a Semana da Enfermagem, período definido entre o Dia
Mundial do Enfermeiro (12/05) e o Dia
do Técnico e Auxiliar de Enfermagem
(20/05). Essas datas foram escolhidas
em referência ao nascimento de Florence Nightingale, enfermeira britânica que ficou famosa no tratamento
a feridos de guerra, e pela morte de
Anna Neri, pioneira da enfermagem
no Brasil.
O Senac Paranaguá tem se tornado referência quando o assunto é a
formação de Técnicos em Enfermagem e preparou uma programação
especial durante essa semana tão importante para a profissão. Um estande
do Sesc será montado na unidade do
Senac para a orientação de alimentação saudável, ginástica laboral e outras atividades.
Nos dias 17 e 18 de maio a unidade

recebe uma série de palestras e serviços gratuitos para o público. A palestra de abertura será ministrada por
Jacson Fressato, fundador da empresa Laura e criador da primeira plataforma de Inteligência Artificial Gerenciadora de Risco do Mundo, o Robô
Laura – um programa de computador que reconhece sinais de alerta e
identifica pacientes com perfil para
desenvolver a Sepse, uma infecção
generalizada que mata mais de 600
brasileiros por dia, segundo o Instituto
Latino Americano da Sepse.
A Empregabilidade dos Profissionais da Saúde; Humanização na Assistência de Enfermagem; Enfermagem
Portuária; Qualidade no Atendimento;
As Possibilidades da Realidade Virtual e Aumentada Aplicada à Saúde
também serão temas de palestras
nesses dois dias. Ainda na programação consta a atualização de vacinas,
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aferição de pressão arterial, simulador
de efeitos da velhice e orientações de
amamentação.
As inscrições para as palestras são
gratuitas e as vagas são limitadas. Garanta a participação pelo telefone (41)
3427-5900 ou direto na unidade.
Serviço:
1ª Semana da Enfermagem
Senac Paranaguá
Local: Senac Paranaguá
Endereço: Al. Coronel Elysio Pereira,
1191 – Bairro Estradinha
Público-alvo: alunos, egressos da
área de saúde, profissionais da área
e convidados
Data: 17 e 18 de maio
Horário: 14 às 17h30 e das 18h às 21h
Vagas: 110 por palestra
Palestra de abertura: 17/05 às 14h30
Gratuito
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