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FGV: indicador antecedente da economia tem queda em outubro
Agência Brasil

O Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira (Iace), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e pelo The Conference Board (TCB), caiu 0,1% em outubro, após quatro altas
consecutivas, fechando o período em 117,8 pontos.
************************

Juro alto limita expansão que governo quer no microcrédito
Folha de S. Paulo

O plano do governo de ampliar o número de instituições financeiras atuando em microcrédito para estimular a economia pode esbarrar em problema semelhante ao das linhas destinadas ao consumidor pessoa física: a alta taxa de
juros. Na semana passada, a chamada MP (Medida Provisória) do emprego verde amarelo - que reduz custo de contratação de jovens com carteira assinada - propôs também regras mais simples para concessão do microcrédito.
************************

Reforma tributária pode sair em março, diz Maia
UOL

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem, em Nova York, que tem intenção
de levar a reforma tributária para votação no plenário da Casa até março de 2020. Ele acredita que o governo deverá
enviar ao Legislativo a proposta final da reforma ainda em 2019.
************************

Recuperação da economia acelera no terceiro trimestre
Folha de S. Paulo

Indicadores do Banco Central e do IBGE mostram uma aceleração da atividade econômica do país no terceiro trimestre deste ano. O IBC-BR (Índice de de Atividade Econômica do BC), divulgado nesta quinta-feira (14), por exemplo,
teve alta foi de 0,44% em setembro, na comparação com agosto. Foi a segunda elevação mensal consecutiva e o melhor
desempenho em quatro meses para o dado. As estimativas do mercado eram de alta de 0,3%.
************************

Instituições financeiras elevam expectativa de inflação para 3,33%
Agência Brasil

A previsão de instituições financeiras para a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) este ano voltou a subir. A estimativa para o índice passou de 3,31% para 3,33%, no segundo ajuste consecutivo.
Para os anos seguintes não houve alterações: 3,60%, em 2020, 3,75% em 2021, e 3,50% em 2022.
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Sivana passa a representar Fomento Paraná em Apucarana e região
O Sindicato do Comércio Varejista
de Apucarana (Sivana) está credenciado para representar a Fomento
Paraná em Apucarana e também nos
municípios de sua base territorial que inclui Califórnia, Cambira, Bom
Sucesso, Kaloré, Marilândia do Sul,
Marumbi e Novo Itacolomi. O credenciamento ocorreu na quarta-feira (13)
no Senac Apucarana e contou com a
presença de diversas autoridades locais e de empresários do comércio.

O principal objetivo do crédito direcionado é estimular a geração de
emprego e renda, como observa o
analista de desenvolvimento da Gerência de Mercado, da Fomento Paraná, Bernardo Damazio Trinchero, que
esteve presente no evento e esclareceu dúvidas de empresários. “O papel
da Fomento Paraná é gerar emprego
e renda de forma sustentável, ou seja,
impulsionar o desenvolvimento da
economia do Estado”, diz.

Para a presidente do Sivana, Aída
Assunção, o credenciamento é resultado de uma longa busca em nome
dos empresários do comércio de
Apucarana e região. “Foram muitas
reuniões em Curitiba, ao lado da diretoria da Fecomércio PR, que atuou
de forma ímpar junto ao governo do
Estado para que os sindicatos conseguissem mais esse benefício aos seus
associados, e conseguimos. A partir
de agora, os empresários do comércio
vão poder contar com linhas de crédito especiais, com taxas reduzidas,
que poderão ser usadas para capital
de giro e também para ampliação”,
pontua.

Sobre as linhas de crédito, o analista comenta que há opções para investimentos e também para capital de
giro. “Um dos benefícios da Fomento
Paraná é o prazo mais alongado, diferente dos bancos tradicionais, com
taxas subsidiadas, além de uma linha
específica para mulheres empreen-

dedoras, através do Banco da Mulher
Paranaense”, afirma.
Para o presidente da Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de
Apucarana (Acia), Jayme Leonel, o
credenciamento é um diferencial para
os empresários do comércio. “Com a
Fomento Paraná, os empresários do
comércio passam a ter um tratamento
diferenciado, o que é extremamente
positivo neste momento que os bancos estão mais seletivos em relação
ao crédito”, comenta.
Já para o prefeito de Apucarana,
Sebastião Ferreira Martins Junior, que
esteve presente, o acesso facilitado
ao crédito poderá ser usado para impulsionar o comércio neste final de
ano.

Foto: Rodrigo Hirata

Na avaliação da presidente do Sivana, a Fomento Paraná vem para
impulsionar o comércio de Apucarana e região, gerando mais empregos
e renda. “O Sivana está à disposição
para fazer essa intermediação entre
os empresários e a Fomento Paraná”,
ressalta.
Evento de credenciamento do Fomento Paraná foi realizada no Senac Apucarana

41.

3883-4500 | jornalismo@fecomerciopr.com.br

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 PR e Unidades do Sesc e Senac PR
Fotógrafos: Bruno Tadashi e Ivo Lima | Design Gráfico: Vera Andrion

3
18 de novembro 2019

Núcleo de Comunicação e Marketing – Curitiba PR

19ª Circuito Sesc de Xadrez ocorre em Paranaguá
A 19ª etapa do Circuito Sesc de
Xadrez ocorre em Paranaguá, no dia
23 de novembro, das 8h30 às 13h. Os
enxadristas disputarão as partidas no
Salão Social do Sesc Paranaguá. Está
prevista a participação de 200 inscritos. O evento é realizado em parceira
com a Federação de Xadrez do Paraná (Fexpar).
Participam desse torneio crianças
e adolescentes em idade escolar e
adultos, inscritos nas categorias Sub
8, Sub 10 (que competem das 8h30
às 12h30); e Sub 12, Sub 14, Sub 16,
Sub 18, Sub 20 e Adulto (das 13h45
às 17h45).
As inscrições são gratuitas para
as categorias até Sub 20 e devem
ser feitas pelo site www.fexpar.com.
br/circuito-sesc-de-xadrez-2019 até
dia 20 (quarta-feira). Para a categoria
Adulto podem se inscrever trabalhadores do comércio e seus dependentes pelo valor de R$ 12; para o público
em geral o valor é de R$ 20. Os pagantes devem fazer as inscrições no
SAC do Sesc.
Neste ano o Circuito Sesc de Xadrez ampliou seu calendário, com 24
etapas em todo o estado, de maio a
dezembro. A iniciativa conta com o
apoio técnico da Fexpar e apoio institucional do Centro de Excelência do
Xadrez.

evento dissemina o Xadrez na sociedade, e facilita o acesso à prática.
A modalidade conta com características pedagógicas diferindo das
demais práticas desportivas, pois desenvolve principalmente o aspecto
cognitivo. É uma excelente atividade
mental, que complementa as demais
oferecidas desportivas oferecidas nas
unidades do Sesc pelo Paraná.

20, no Feminino e Masculino. Os três
primeiros colocados da categoria
Adulto receberão troféus. Ao todo,
serão distribuídas 45 premiações.
Serviço
Circuito de Xadrez Sesc Paraná
Quando? 23 de novembro
Onde? Salão Social do Sesc Paranaguá Rua Domingos Peneda, 947 – Estradinha
Valores
Infanto-juvenil – Gratuito

O Circuito Sesc de Xadrez tem a finalidade de aliar educação e lazer, ao
promover o intercâmbio sociocultural
e desportivo entre os participantes. O

Premiação

Geral Aberto - Trabalhador do comércio
e dependentes: R$ 12/ Público em geral:

Receberão medalhas os três primeiros colocados, do Sub 8 ao Sub
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CAMPANHA
NACIONAL

TRABALHO
QUE

VALORIZA
O BRASIL

#euValorizo
ABAIXO-ASSINADO
1 MILHÃO DE ASSINATURAS
Participe do abaixo-assinado em defesa do Sistema
Comércio no www.valorizaobrasil.com.br
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