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Projeção de crescimento de 2% em 2020 é real, diz Onyx
Agência Brasil

A economia brasileira deverá crescer acima de 2% em 2020, estimou, hoje (18), o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx
Lorezoni, ao anunciar o desbloqueio total do Orçamento deste ano e uma redução significativa da projeção de déficit
primário para o mesmo período. Segundo ele, o governo recuperou a confiança dos agentes econômicos internos. "Recuperamos a confiança dos investidores internos.
************************

Mercado prevê juro a 4,25% ao ano de fevereiro de 2020 a janeiro de
2021 no Focus
UOL

Os economistas do mercado financeiro projetam novo corte de 0,50 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de
juros) em dezembro, no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Depois, o colegiado
promoveria novo corte de 0,25 ponto porcentual em fevereiro de 2020. Com isso, a taxa, atualmente em 5,00% ao ano,
atingiria novo piso histórico, de 4,25% ao ano.
************************

Governo envia ao Congresso proposta de reforma tributária com imposto
sobre consumo
Estadão
Depois de reformular a sua proposta, abandonando a ideia de criar uma nova CPMF, rejeitada pelo presidente Jair
Bolsonaro, o Ministério da Economia fechou, enfim, um novo pacote de medidas para mudar o complexo sistema tributário do País. O roteiro traçado pelo ministério prevê o envio da reforma ao Congresso em quatro etapas, que devem
se estender até meados de 2020.
************************

PEC Emergencial deve ficar para o ano que vem, diz relator
UOL

Relator da PEC Emergencial, o senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) admitiu em entrevista à Rádio CBN que a
votação da proposta no Senado deve ficar para 2020. "Ela (a PEC Emergencial) vai exigir audiências públicas, debates
na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), debate em Plenário", afirmou o parlamentar. "Com muita sorte,
conseguiríamos relatar ela este ano. Ela deve ficar então para o ano que vem." Na entrevista, Oriovisto adiantou ainda
duas emendas que deve fazer ao texto que foi enviado pela equipe econômica.
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Embaixador da República Dominicana visita Fecomércio PR
Além das praias paradisíacas, a
República Dominicana é um excelente
hub de negócios e produção da América Central, conforme destacou o
embaixador da República Dominicana
em Brasília, Alejandro Arias Zarzuela,
em visita à Fecomércio PR nesta segunda-feira (18).
Acompanhado do ministro-conselheiro, Marino Castillo Lacay, o embaixador foi recepcionado pelo diretor
de Relações Internacionais da Fecomércio PR, Rui Lemes, e pelo vice-presidente, Paulo Nauiack. Também
participaram da reunião empresários,
representantes de instituições ligadas
ao comércio, serviços e turismo e diretores da Fecomércio PR.
“É uma satisfação enorme receber
representantes da República Dominicana aqui na Fecomércio PR pela primeira vez. Nossa Federação tem, em
sua base, 63 sindicatos e representa
quase 500 mil empresas dos setores de comércio, serviços e turismo.
Acreditamos que podemos criar novas oportunidades de negócios entre
empresários paranaenses e deste país
caribenho, por isso convidamos empresários e representantes do setor
produtivo para participar deste encontro”, disse Rui Lemes.
O embaixador agradeceu a oportunidade de colocar a República Dominicana na pauta de discussões da
Fecomércio e disse acreditar que este
é um momento propício para incrementar as relações bilaterais do país
com o Brasil. “Acreditamos que a di-

Rui Lemes e Paulo Nauiack recepcionaram o embaixador da República Dominicana em Brasília,
Alejandro Arias Zarzuela, e o ministro conselheiro, Marino Castillo Lacay

nâmica que a Fecomércio tem desenvolvido no campo das relações
internacionais é orientada ao modelo
de integrar economias e comércios.
Há muito espaço para iniciarmos uma
agenda de colaboração com a Fecomércio e com o Paraná”, avaliou Zarzuela.

últimos 25 anos. Somente em 2018, o
PIB foi de 81 bilhões de dólares, com
crescimento de 7%. No ano passado,
as belas praias do país receberam 7,5
milhões de turistas – considerando
com a população local é de 10,7 milhões de pessoas –, que movimentaram 7,4 bilhões de dólares.

Rui Lemes realizou uma apresentação sobre o Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR, e do trabalho realizado pela Divisão de Relações Internacionais sob sua coordenação.

Mas o grande destaque da República Dominicana é o hub de negócios
da região, com fatores bastante atrativos para investimentos, tais como:
posição geográfica privilegiada, logística avançada com 9 aeroportos
internacionais e 12 portos marítimos,
os incentivos fiscais fornecidos pelo
governo local nas zonas francas industriais e a inserção econômica do
país com acesso preferencial a 900
milhões de consumidores por meio de
acordos e tratados de livre comércio.

Na sequência, o embaixador apresentou dados econômicos sobre o
país caribenho, que foi o ponto de
chegada de Cristóvão Colombo, ao
descobrir a América, em 1492. A República Dominicana vivencia um grande processo de expansão e teve crescimento médio de 5,4% do PIB nos
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Programa de Formação em Hotelaria e Hospitalidade do Sesc forma
primeira turma
ções, precisamos disseminar as ideias
e o conhecimento adquirido, entre as
equipes. Tenho certeza que estaremos muito mais preparados para essa
alta temporada”, destacou o diretor
de Recursos Humanos de Sesc PR,
Ulisses Rodrigues.

Na quinta-feira (14) a Faculdade
Senac Curitiba Portão finalizou a primeira turma do Programa de Formação em Hotelaria e Hospitalidade do
Sesc PR. Os 20 alunos, entre funcionários do Hotel Sesc Caiobá, do Sesc
Apucarana, Cascavel e do RH, apresentaram os trabalhos de conclusão
do curso, intitulado Projeto Integrador.
O Programa teve como objetivo
desenvolver competências dos colaboradores, promovendo mudanças

diante dos desafios do mundo atual e
da necessidade constante de aprimoramento. Com base nisso o Sesc elencou quatro áreas a serem estudadas:
Manutenção preventiva; Serviços de
A e B em hotelaria; Reservas; e Governança.

O programa foi idealizado e desenvolvido pelo Sesc em parceria com a
Faculdade Senac Curitiba Portão. Ao
todo foram três meses de aulas que
abordaram as demandas operacionais, estratégicas e organizacionais
com foco no cliente, na profissionalização e na sustentabilidade do negócio. “Agradecemos a confiança que o
Sesc depositou no Senac para formar
essa primeira turma. Durante as aulas
cumprimos a missão que nos foi passada. É gratificante ver a evolução de
cada um, hoje todos falam com propriedade e segurança sobre as áreas
do hotel”, agradeceu a gerente da Faculdade Senac Curitiba Portão, Angela D Agostin Borges.

“Estou muito feliz com a apresentação dos projetos, mas acima de
tudo orgulhoso de ver que todos se
envolveram e aumentaram a sua visão
sistêmica dentro do Sesc. Agora serão os embaixadores dessas informa-

“Foi muito assertivo esse curso.
Atividades assim enriquecem, engrandecem e agregam conhecimento. Parabéns ao time pela dedicação nesse período”, comemorou o gerente do Hotel
Sesc Caiobá, Adalberto Carneiro.
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Espetáculo de dança para crianças será apresentado no Teatro do Sesc da
Esquina nesta terça-feira (19)
Voltado a crianças de 5 a 9 anos,
a Cia ETC de Recife (PE) apresenta o
espetáculo de dança Tandan! a partir
das 15h desta terça-feira (19), no Teatro do Sesc da Esquina. A apresentação integra a grade de programações
do Palco Giratório – projeto de circulação e difusão de artes cênicas idealizado pelo Departamento Nacional
do Sesc.
Com 18 anos de atividades, a Cia.
ETC mantém um trabalho na vertente das artes contemporâneas, a partir
de diversas configurações da dança.
A companhia mantém também canais

com o acompanhamento de seus processos criativos e bastidores, como
a Rádio Etc. (podcast), a TV Etc. (videodocumentários), além de publicações com resultados de suas pesquisas (livro e portfólios).
De acordo com a sinopse, Tandan!
é uma experiência individual que tem
o objetivo de estimular a autonomia
de crianças de 5 a 9 anos. Os pais
ou responsáveis não acompanham a
criança durante a vivência, que dura
cerca de seis minutos. Desta forma,
os ingressos foram organizados por
horários, possibilitando que o espec-

tador e seus pais ou responsáveis
possam chegar em um horário aproximado da sua sessão, evitando longo
tempo de espera. Os mesmos devem
comparecer no Teatro do Sesc da Esquina com pelo menos 20 minutos
antecedência ao horário da sessão.
Oficina
No dia 20, a Cia ETC ministra a oficina Dançando no Escuro, das 9h às
17h, no Sesc da Esquina. A ação formativa é gratuita e voltada a pessoas acima de 16 anos, com preferência
para pessoas com deficiência visual.
O trabalho é resultados da pesquisa
“Corpo Lúdico: O fazer-dizer da dança no universo infantil”, desenvolvida
pela companhia com o objetivo de investigar o jogo e o lúdico sem o uso
da visão e, a partir das experiências
corporais, encontrar diferentes modos de criar, perceber e entender a
dança de cada participante.

Serviço
Espetáculo de dança Tandan!
Local: Teatro do Sesc da Esquina (Rua
Visconde do Rio Branco, 969)
Ingressos: Público em geral (R$10,00);
Trabalhadores do comércio e dependentes (R$5,00).
Mais informações: (41) 3259-1350
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Sesc PR e Anoreg-PR lançam 2ª edição da Campanha Natal Inteligente
A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR) e o Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR realizam em todo o estado a 2ª edição
da Campanha Natal Inteligente. A ação busca mobilizar cartórios e a população paranaense para a doação
de materiais escolares e obras literárias, os quais serão
destinados a crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
A solidariedade também educa e, por isso, as instituições realizadoras acreditam que a educação é a
principal ferramenta para a transformação social. A arrecadação de itens básicos de materiais é necessária
e capaz de auxiliar no desenvolvimento das atividades
escolares, contribuindo para o aprendizado e a formação dos beneficiados.

Campanha do

Natal
Inteligente
2ª edição
Solidariedade
também educa!

- Caderno
- Estojo
- Lápis
- Mochila
- Giz de cera
- Canetinha
- Borracha
- Cola
- Caneta
- Livros literários
novos e usados

Até o dia 31 de janeiro de 2020, caderno, estojo,
lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e
caneta podem ser doados para a campanha. Obras literárias novas ou usadas também são bem-vindas nos
postos de arrecadação localizados em cartórios associados à Anoreg-PR, além de unidades de serviço do
Sesc em todo o estado.
As unidades de serviço do Sesc PR ficarão responsáveis pela distribuição das doações nas cidades em
que atuam. Nos outros municípios, os cartórios poderão eleger o destino das doações localmente.
Histórico
A 1ª edição da campanha contou com a adesão de
mais de 300 cartórios paranaenses. Na ocasião, cerca
de 50 mil itens foram arrecadados.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3221-1000 e (41) 3304-2266ou pelo e-mail
anoregpr@anoregpr.org.br.

Arrecadação de materiais escolares até 31/01/2020.
Postos de coleta:
Anoreg/PR, Sesc e Cartórios
participantes da Campanha

Informações:
(41) 3221-1000 ou (41) 3304-2266
www.anoregpr.org.br
www.sescpr.com.br

Realização:

Cartaz Natal Inteligente 10X21cm 191030.indd 1
41. 3883-4500
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Senac promove encontro de Técnicos de apoio de unidade
Nos dias 12 e 13 de novembro o Senac PR realizou o Encontro de Técnicos de Apoio de Unidade (Tau’s). Mais
de 30 colaboradores participaram do
evento que aconteceu em Curitiba, na
Faculdade Senac Portão.
O encontro foi uma iniciativa da
Divisão de Finanças e Desenvolvimento Organizacional e teve como
objetivo o alinhamento e atualização
de toda área, onde foram abordados
temas dos departamentos financeiro,
contábil, compras e contrato. Ao todo
foram 16 horas de treinamento.
“Nosso intuito com esse encontro
foi fazer uma reciclagem e nivelamento dos nossos técnicos para aprimorar
ainda mais os procedimentos contábeis e financeiros, sobretudo agora

no fim de ano em que precisamos fechar o exercício com maior transparência e sermos mais assertivos possíveis. Assim teremos cada vez mais
uma contabilidade consistente dentro
das boas práticas”, explicou o diretor

da Divisão de Finanças e Desenvolvimento Organizacional, Edmundo
Knaut.
A Divisão de Recursos Humanos
foi apoiadora do encontro.

Competições Senac de Educação Profissional
Ontem (18) iniciou a etapa estadual das Competições Senac de Educação Profissional. Nove competidores,
sendo dois da Ocupação de Cozinha
e sete da ocupação de Cuidados de
Saúde e Apoio Social, participam até
a próxima sexta-feira (22) da seletiva
que definirá os dois finalistas de cada
modalidade.
Entre os principais objetivos das
Competições Senac destacam-se:
valorizar a ação educacional do Senac, revelar talentos formados pela
instituição e troca de conhecimento.
“Será uma semana de muito aprendizado, por enquanto os competidores
continua na próxima página
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estão representando uma escola, mas
logo será o representante do Senac
PR. Num primeiro momento será avaliada a capacidade de aprendizado de
cada um, depois as provas práticas
e também uma avalição psicológica
e comportamental. O Senac fez um
grande investimento em instrutores e
infraestrutura para esse momento, vamos aproveitar ao máximo”, destacou
a diretora de educação e tecnologia
do Senac PR, Denyze Ruckl.
A busca pelo pódio envolve muito treinamento. Desde o início do segundo semestre, alunos de diversas
unidades do Senac no Paraná começaram a treinar para a etapa estadual.
“Hoje em dia o Senac PR tem outro
peso na Competição, somos referên-

cia no Brasil em vários aspectos e
agora precisamos ter mais sangue nos
olhos, mais garra. Nós assumimos o
compromisso de colocar o Paraná no

41.

pódio, competência e conhecimento
todos tem, senão não estariam aqui”,
declarou a diretora de Recursos Humanos do Senac PR, Daniela Rosa.
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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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