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51% acham Black Friday nada ou pouco confiável,
mas 72% pretendem comprar, diz pesquisa
G1.COM

A Black Friday, que neste ano será no dia 23 de novembro, ainda gera certa desconfiança entre os consumidores,
segundo levantamento do ReclameAqui com 2,9 mil pessoas feito na segunda quinzena de outubro. Para 51%, a data
de descontos um mês antes do Natal é pouco ou nada confiável. Apenas 2,8% acham muito confiável.

Saques superam depósitos na poupança
em R$ 2,5 bilhões em outubro, diz BC
G1.COM

Os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 2,532 bilhões em outubro, informou nesta
quarta-feira (7) o Banco Central. Ao todo, no mês passado, os depósitos somaram R$ 194,435 bilhões e os saques, R$ 196,968 bilhões. Esta foi a primeira vez desde fevereiro que os saques superaram os depósitos.

Banco do Brasil tem lucro de R$ 3,17 bilhões
no 3º trimestre
G1.COM

O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 3,175 bilhões no 3º trimestre, 11,78% acima do registrado na mesma etapa do ano passado (R$ 2,841 bilhões). Na comparação com o 2º trimestre, quando o banco reportou lucro
de R$ 3,135 bilhões, a alta foi de 1,27%. No acumulado no ano, o lucro líquido soma R$ 9,059 bilhões.

Indicadores do mercado de trabalho da FGV
pioram em outubro
AGÊNCIA BRASIL

Os dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) que medem o comportamento do mercado de trabalho brasileiro apresentaram piora de setembro para outubro. O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) recuou 0,2 e atingiu
90,8 pontos em uma escala de zero a 200 pontos. O Iaemp tenta antecipar tendências do mercado de trabalho com
base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços.
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Delegação suíça visita Fecomércio PR
A Fecomércio PR recebeu nesta
quarta-feira (7) uma delegação de autoridades da Suíça. O encontro fez parte da série de reuniões que a comitiva
vem fazendo por todo o Paraná visando estreitar laços com o nosso estado e
aumentar as relações bilaterais.
Durante o encontro o presidente do
Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e
vice-governador eleito do Paraná, Darci
Piana, explicou sobre o funcionamento
de Sesc e Senac, falou sobre o atendimento à população e ao empresariado
e, principalmente, sobre a realidade
e expectativas políticas e comerciais
para os próximos anos.
“Este país precisa melhorar e estamos
a caminho disso. Se tivermos as reformas
necessárias, nós caminharemos para
uma boa fase. O Paraná tem uma economia muito forte e temos recebido muitas
propostas de investimentos estrangeiros
para nos ajudar a expandir ainda mais
nossa capacidade de produção e a logística de distribuição”, afirmou.
O chefe da Divisão Américas do Ministério das Relações Exteriores da Suíça,
embaixador Bénédict de Cerjat, agradeceu ao presidente pelos esclarecimentos
e disse que há na Europa uma preocupação com as mudanças políticas no Brasil,
mas existe interesse em reforçar as negociações bilaterais com o país.
“É muito importante para nós entender o ponto de vista dos empresários paranaenses, um dos estados mais
prósperos do país. Vamos voltar à Suíça com outra perspectiva”, declarou.
Também estiveram presentes na
reunião o diretor da Câmara de Relações Internacionais da Fecomércio PR,
Rui Lemes, o Embaixador da Suíça no
Brasil, Andrea Semadeni, o Cônsul-geral da Suíça em São Paulo, Urs Brönnimann, a Cônsul Honorária da Suíça em
Curitiba, Manuela Merki, e funcionários
da delegação suíça.

O chefe da Divisão Américas do Ministério das Relações Exteriores da Suíça, embaixador
Bénédict de Cerjat presenteou o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e
vice-governador eleito do Paraná, Darci Piana, durante o encontro

O Cônsul-geral da Suíça em São Paulo, Urs Brönnimann; o assessor do Chefe da Divisão
Américas do Ministério das Relações Exteriores (MRE) da Suíça, Gregory Ryan; o embaixador
da Suíça no Brasil, Andrea Semadeni; o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e
vice-governador eleito do Paraná, Darci Piana; o chefe da Divisão Américas do MRE da Suíça,
embaixador Bénédict de Cerjat; o diretor de Relações Internacionais da Fecomércio PR, Rui
Lemes; a cônsul Honorária da Suíça em Curitiba, Manuela Merki, e o ministro na Embaixada da
Suíça em Brasília, Boris Richard
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Nota de Falecimento
O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores do Paraná e o
Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná lamentam profundamente o falecimento do associado, ex-presidente
e conselheiro, Douglas Horn Borcath,

em 7 de novembro de 2018.
Douglas se destacou pelo seu minucioso trabalho no setor e com décadas de participação no movimento
sindical paranaense. Vai deixar uma
imensa lacuna no setor atacadista.

Estendemos nossas condolências
à Família Borcath e unimos nossos
pensamentos e corações em solidariedade, pedindo a Deus que lhes traga o necessário conforto.

Rede Condor homenageia fornecedores
A Rede Condor de supermercados realizou na última semana (31)
a entrega do Prêmio Top Fornecedores Condor 2018. O jantar de confraternização aconteceu no Restaurante Madalosso e reuniu cerca de
duas mil pessoas entre fornecedores
e parceiros.
A premiação contemplou 32 categorias, a partir de critérios como atendimento, abastecimento, logística e
trabalho prestado. Cada fornecedor
foi avaliado em sua área de atuação e
os que mais se destacaram durante o
ano foram premiados.
De acordo com o presidente da
Rede Condor e vice-presidente da
Fecomércio PR, Pedro Joanir Zonta,
os fornecedores são parceiros fundamentais para sucesso da rede. “Eles
estão conosco no dia a dia e são
responsáveis por trazer novidades e
promoções para que a gente leve o

O presidente da Rede Condor e vice-presidente da Fecomércio PR, Pedro Joanir Zonta, premiou
os fornecedores que se destacaram ao longo do ano e comemorou os 44 anos da Rede de
Supermercados Condor

melhor para o consumidor”, pontuou
o empresário.
O presidente da Fecomércio PR,
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Darci Piana, foi representado pelo
diretor sindical da Federação, Alberto Samways.
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Alunos do pré-vestibular Sesc da Esquina
são aprovados em várias universidades
O pré-vestibular Sesc da Esquina é um preparatório extensivo para
o Enem e principais vestibulares do
Paraná. Neste primeiro ano do curso
preparatório, metade dos alunos que
se inscreveram na prova da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram aprovados na 1ª fase.
Além disso, grande parte dos alunos
também foram aprovados na Universidade Positivo, Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). No total foram 90 aprovações.
Se você tem interesse em se preparar para o vestibular com o Sesc,
está aberto o edital de inscrição para
o curso pré-vestibular gratuito para o
ano de 2019. O período de inscrições
vai até 14 de dezembro de 2018, de
segunda a sexta-feira das 8h às 22h.
O material didático também é oferecido gratuitamente pelo Sesc aos estudantes selecionados.

Alunos do curso pré-vestibular Sesc da Esquina 2018
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