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CNC prevê maior faturamento da Black Friday em dez anos:
R$ 3,67 bilhões
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Black Friday
deste ano deverá movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o maior faturamento em uma década. Se confirmada a previsão, será um aumento de aproximadamente 10,5% em relação a 2018 (R$ 3,32 bi) – descontada a inflação, o crescimento
real das vendas em comparação com o mesmo período do ano passado deverá ser de 6,8%. A Black Friday – evento
promocional de descontos do varejo que ocorre sempre na última sexta-feira de novembro – já é a quinta data mais
importante para o setor, atrás de Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.
************************

Senado aprova PEC Paralela da Previdência em segundo turno
Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (19), em segundo turno, a PEC Paralela à Reforma da Previdência (PEC133/19)
por 53 votos a 7. O primeiro turno da PEC havia sido aprovado em 6 de novembro, mas ainda faltavam os destaques.
Esses foram aprovados hoje e, após acordo de quebra de interstício, a proposta foi votada em segundo turno. A PEC
agora segue para a Câmara dos Deputados. “Vamos entregar [a PEC] agora para a Câmara, que naturalmente terá um
longo debate nas comissões. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma resposta do Senado ao equilíbrio fiscal dos estados e
municípios”, disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
************************

Saque-aniversário do FGTS já teve adesão de 823 mil trabalhadores
Folha de S. Paulo

Cerca de 823 mil trabalhadores já aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), informou nesta terça-feira (19) o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.
A modalidade, opcional, permite ao trabalhador sacar um percentual do saldo do FGTS todos os anos, observados os
valores constantes de uma tabela. Quanto menor for o saldo, maior o percentual do saque, podendo a alíquota variar
de 5% até 50% do saldo. O valor das contas dessas pessoas que já se cadastraram soma cerca de R$ 6 bilhões. Do total,
aproximadamente R$ 1,1 bilhão poderá ser sacado no ano que vem.
************************

Governo diz que reforma administrativa pode ser enviada só em 2020
Folha de S. Paulo

O governo do presidente Jair Bolsonaro reconheceu nesta terça-feira (19) que a reforma administrativa pode ser
enviada ao Poder Legislativo só no ano que vem. Nos últimos dias, o presidente e a equipe econômica vinham dando
sinais de que a iniciativa seria adiada diante da resistência tanto na direita como na esquerda.
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Sesc Saúde da Mulher será lançada no dia 20 de novembro em
Quatro Barras
O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e a Prefeitura de Quatro Barras realizam no dia 20 de novembro
o lançamento do projeto Sesc Saúde
da Mulher no município. A solenidade
será realizada no Auditório da Secretaria de Educação (Rua Nilo Fávaro,
100), local onde a unidade móvel está
instalada.
O serviço itinerante oferta gratuitamente exames preventivos de Câncer de Mama (mamografia) e de Colo
de Útero (citopatológico/preventivos), além de ações de educação em
saúde. Os atendimentos no município
serão realizados até o dia 18 de dezembro, conforme faixa etária e agendamentos prévios.
As mamografias serão ofertadas a
mulheres de 50 a 69 anos; já os exames preventivos (citopatológicos) de
25 a 64 anos de idade. As interessadas poderão fazer os agendamentos
diretamente no local, munidas das cópias dos seguintes documentos: RG,
CPF, Comprovante de Residência e
Cartão SUS. A expectativa é que 420
mamografias e 436 exames citopatológicos sejam ofertados no período.

Câncer de Mama e do Colo do Útero,
do Ministério da Saúde. A Unidade facilita o acesso aos exames de rastreamento com objetivo de identificação
precoce das doenças, propiciando o
diagnóstico na fase inicial, antes de
quaisquer sinais e sintomas, simplificando o tratamento e promovendo
maior qualidade de vida à população.

Conheça a Unidade Móvel

O Sesc configura-se hoje como
a maior rede privada de assistência
à saúde da mulher e prevenção ao
Câncer de Mama e de Colo do Útero
do Brasil. Ao todo, são 25 unidades
móveis pelo Brasil, em 22 estados do
país.

A Unidade Móvel Saúde Mulher é
uma resposta estratégica do Sesc Nacional à elevada incidência de Câncer
de Mama e de Colo de Útero no país,
e representa um apoio importante ao
Programa Nacional de Controle do

Para promover o diagnóstico de
melhor qualidade e a continuidade na
realização de exames complementares e de tratamento gratuito, o Sesc
tem parceria com o Hospital de Amor
(Barretos - SP) e com o Hospital Eras-

to Gaertner (Curitiba - PR), ambos referências nacionais no diagnóstico e
tratamento da doença.
Com equipamentos de ponta, a
estrutura interna da Unidade Móvel
Saúde Mulher consiste em consultório
para realização de exames citopatológicos, sala equipada com mamógrafo digital e banheiro. Conta também
com equipamentos multimídia e macro modelos para realização de ações
de educação em saúde com escolas e
com as comunidades de Quatro Barras.
Serviço
Lançamento Unidade Móvel Sesc Saúde

41.

da Mulher em Quatro Barras
Data: 20 de novembro de 2019 | 15h
Local: Auditório da Secretaria de Educação (Rua Nilo Fávaro, 100).
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23ª Circuito Sesc de Xadrez ocorre em Medianeira
A 23ª etapa do Circuito Sesc de
Xadrez ocorre em Medianeira, no dia
24 de novembro, a partir das 13h. Os
enxadristas disputarão as partidas
na quadra de Esportes. Está prevista a participação de 200 inscritos. O
evento é realizado em parceira com a
Federação de Xadrez do Paraná (Fexpar).

to-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.

Participam desse torneio crianças
e adolescentes em idade escolar e
adultos, inscritos nas categorias Sub
8, Sub 10 (que competem das 13h às
18h); e Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18,
Sub 20 e Adulto (das 13h às 18h).

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.

As inscrições são gratuitas para as
categorias Sub 20 e devem ser feitas
pelo site http://fexpar.com.br/circui-

O Circuito Sesc de Xadrez tem a finalidade de aliar educação e lazer, ao
promover o intercâmbio sociocultural

e desportivo entre os participantes. O
evento dissemina o Xadrez na sociedade, e facilita o acesso à prática.
A modalidade conta com características pedagógicas diferindo das
demais práticas esportivas, pois desenvolve principalmente o aspecto
cognitivo. É uma excelente atividade
mental, que complementa as demais
oferecidas desportivas oferecidas nas
unidades do Sesc pelo Paraná.
Premiação
Receberão medalhas os três primeiros colocados, do Sub 8 ao Sub
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? 24 de novembroOnde? Ginásio
de esportes - Sesc Medianeira- Rua Riachuelo,1791, centro.
Valores
Infanto-juvenil – Gratuito
Geral Aberto - Trabalhador do comércio
e dependentes: R$ 12/ Público em geral:
R$ 20
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Senac realiza ação sociopedagógica para entrega de óculos a aprendizes

Diretores do Senac PR e os aprendizes que receberam os óculos

O Senac PR realizou nesta terça-feira (19) a terceira ação sociopedagógica do curso Técnico em Óptica
da unidade Curitiba Portão. Foram
entregues a 54 alunos do Programa
de Aprendizagem, do Senac Curitiba
Centro, óculos confeccionados pelos
alunos do curso técnico. Esta ação
sociopedagógica, que ocorreu pela
primeira vez no Senac Londrina em
2014, tem por objetivo que os alunos
coloquem em prática o conhecimento teórico aprendido durante as aulas,
aliando ao caráter social.
A entrega dos óculos ocorreu no
auditório da unidade Senac Curitiba
Centro e contou com a presença da
diretora da Divisão de Recursos Humanos, Daniela Rosa de Lelis Oliveira,
representando o diretor regional, Vitor Monastier; da diretora de Educa-

ção e Tecnologia, Denyze Cristina Lorenzon Ruckl; do diretor de Finanças
e Desenvolvimento Organizacional,
Edmundo Knaut; do diretor de Suprimentos e Infraestrutura, Sidnei Lopes
de Oliveira, além dos gerentes executivos das unidades Curitiba Portão,
Angela D’Agostin Borges, e Curitiba
Centro, Marco Antonio de Oliveira
Biss.
“Essa ação traz a referência da prática profissional do Projeto Integrador
do curso Técnico em Óptica. Para os
alunos é a oportunidade de colocar
em prática tudo aquilo que viram na
teoria, e, para os aprendizes que estão recebendo os óculos, essa ação é
importantíssima porque vai fazer muita diferença no dia a dia, na escola e
no aprendizado aqui no Senac”, avalia
Daniela Rosa de Lelis Oliveira.
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A gerente do Senac Curitiba Portão explica que quando os alunos
chegam na reta final curso, realizam
o Projeto Integrador, uma espécie de
trabalho de conclusão em que articulam todas as competências adquiridas
ao longo das aulas. “Os alunos aguardam essa ação, esse contato direto
com o público e com a comunidade.
É o momento em que eles atendem
esses alunos no laboratório do curso,
tiram todas as medidas, escolhem as
lentes, a armação de acordo com as
feições do rosto. Isso permite com
que coloquem em prática tudo o que
aprenderam durante um ano de curso”, reitera Angela.
A aprendiz Maria Eduarda Bigaton
ganhou seus primeiros óculos durante
a ação sociopedagógica. “Esta ação é
muito boa, pois muitas pessoas não
têm condições de comprar um óculos.
E nisso também nos auxilia a ter melhora na aprendizagem”, relata.
O Senac PR custeou um médico
oftalmologista, que foi até o Senac
fazer os exames oftalmológicos necessários para a confecção dos óculos. A ação teve como parceiras a HB,
Suntech Glass e Wilvale De Rigo, que
doaram as armações e a Essilor Coating PR, que realizou o tratamento
antirreflexo nas lentes.
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Programação paralela do Fejacan 2019 inicia nesta quarta-feira (20)
A partir desta quarta-feira (20), a
música brasileira autoral ecoa sobre
diversos espaços da cidade de Jacarezinho (PR). Tradicional evento realizado pelo Sesc PR e pela Prefeitura
local, o Fejacan – Festival Jacarezinhense da Canção abre sua programação paralela com concertos didáticos em escolas e show com o músico
londrinense Diogo Burka, no Sesc Jacarezinho.
O Fejacan nas Escolas é um desdobramento importante do projeto,

pois leva músicos selecionados pela
mostra à instituições de ensino do
município, que apresentam suas obras
com o objetivo de formar plateias. A
primeira a receber os concertos didáticos é a Escola Municipal Professor
Renato Azzolini, na Vila Setti, nesta
quarta-feira (20), a partir das 13h30,
com o duo Aduar, de São João Del Rei
(MG)
Até sexta-feira (22) alunos de outras três instituições acompanharão
as apresentações: a Escola Municipal

Professora Ruth Pimentel Rocha, na
Vila Rosa, no dia 21, a partir das 14h,
com a cantora paulistana Kátya Teixeira; a Escola Municipal Doutor João
de Aguiar, na Vila Santa Maria, com
Murilo Martinez, de Três Lagoas (MS)
na sexta-feira (22), às 10h, e a Educação Infantil do Sesc Jacarezinho,
que receberá dois concertos também
na sexta-feira (22), um às 9h, com o
Grupo Tarumã, de São Paulo (SP), e
o outro às 14h, com a cantora Jéssica
Stephens, de Manaus (AM).

Sesc Sonoro
Já o público geral está convidado
para o Sesc Sonoro, no Auditório do
Sesc Jacarezinho, a partir das 19h30
desta quarta-feira (20). O músico
multinstrumentista londrinense Diogo
Burka apresenta o show “Cais”, que
leva o nome do seu primeiro trabalho
autoral. Conhecido por desenvolver
suas canções por meio da experimentação de ritmos e instrumentos musicais de diversos países, tendo como
base o fusion, gênero musical que
nasceu da mistura do jazz com o rock,
funk e r&b, Burka se apresenta com

os músicos Elthon Dias (bateria), Celso Rodolfo (contrabaixo) e Fabrício
Martins (teclado).

sicas foram selecionadas e serão interpretadas por músicos de oito estados: Amazonas, Bahia, Mato Grosso,
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e São Paulo.

O evento tem entrada gratuita nas
duas noites. Além das músicas selecionadas para a mostra, o encerramento contará com o show do cantor
e compositor João Bosco.

Traz influência das sonoridades
apresentadas pela Vanguarda Paulista composta por músicos como Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção,
bem como da estética apresentada
na escola de composição mineira conhecida como Clube da Esquina, de
compositores como Milton Nascimento e Toninho Horta e ícones mundiais
como Chick Corea e Scott Henderson.

Fejacan
Já a 14ª edição do Fejacan – Festival Jacarezinhense da Canção ocorre nos dias 21 e 22 de novembro, no
Sesc Jacarezinho, com apresentações
a partir das 20h30. Ao todo, 26 mú-
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Palco Giratório: Tandan! garante experiência única a pequenos e grandes
espectadores
Uma viagem sensorial. Assim pode
ser resumido o espetáculo Tandan!
apresentado na tarde de ontem (19),
no Teatro do Sesc da Esquina, pela
Cia ETC, de Recife (PE). A apresentação ou a experiência individual, que
integra a grade de programações do
Palco Giratório, foi pensada para ser
única aos seus espectadores.
Com sessões de seis em seis minutos, o público era convidado a entrar
em cena com duas condições: entrar
com os olhos vedados e sem os calçados. Pensado pela companhia para
o público preferencial formado por
crianças com faixa-etária de 5 a 9
anos e pessoas com deficiência, Tandan! é um estímulo a autonomia, aos
sentidos e a imaginação.
Intitulado no repertório do Palco
Giratório 2019 como espetáculo de
dança, 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. “É um
trabalho que não precisava de uma
mediação, e que permite que qualquer público possa tirar suas conclusões e experiências”, acrescenta a artista Elis Costa, da Cia ETC.
Marcelo Sena, outro integrante da
Cia ETC, completa que manter o espetáculo em temporada durante todo

Legenda: Integrantes do Cia ETC na apresentação no Teatro Sesc da Esquina

o ano, por meio do Palco Giratório,
circulando por diferentes estados, cidades e públicos é enriquecedora. “É
uma experiência muito boa para amadurecer o espetáculo. Nessas viagens
percebemos sutilezas do trabalho, e
que acrescentam e engrandecem as
nossas vivências como artistas. É uma
oportunidade fantástica, ainda mais
num contexto em que o Brasil vive”,
pontuou.
O público que compareceu ao Teatro do Sesc da Esquina foi diversificado, com crianças e adultos na plateia,
aguardando os seus seis minutos ex-
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clusivos do espetáculo que acontecia
atrás das cortinas. A atriz Marcela Tartas descreveu os seis minutos de sua
experiência como mística. “É como se
a gente voltasse no tempo, voltasse a
ser criança. Foi um mergulho sensorial.”
Oficina
Hoje (20), a Cia ETC ministra a oficina Dançando no Escuro, das 9h às
17h, no Sesc da Esquina, com os artistas Elis Costa, Filipe Marcena, Iara
Campos e Marcelo Sena.
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Varejo paranaense tem crescimento de 2,12% nas vendas em setembro
O varejo paranaense cresceu 2,12%
em setembro na comparação com o
mesmo mês do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural, elaborada mensalmente pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).
Os melhores desempenhos do mês
de setembro foram obtidos pelas lojas de departamentos (24,30%), combustíveis (13,48%), autopeças (9,79%)
e óticas, cine-foto-som (9,19%).
Na variação mensal houve redução
de 5,05% no faturamento, oscilação
característica do mês de setembro
em relação a agosto, que tem mais
dias úteis e o incentivo das vendas do

Dia dos Pais.
No acumulado do ano, o varejo do
Paraná apresenta alta de 1,56%, com
destaque para as lojas de departamentos (27,68%), óticas, cine-foto-som (18,20%) e pelo setor de combustíveis (7,14%).
Análise regional
A região Sudoeste se sobressaiu
no mês de setembro, com aumento
de 15,02% em relação a setembro de
2018. Em Curitiba e Região Metropolitana houve elevação de 6,59% nas
vendas e em Londrina o comércio
teve acréscimo de 0,86%. Nas demais
regiões, os resultados foram nega-

tivos, sendo de -6,28% em Maringá;
-5,07% na região Oeste e -3,06% em
Ponta Grossa.
No acumulado de janeiro a setembro, novamente a região Sudoeste
mostrou o melhor desempenho, com
alta de 10,45% nas vendas. Em Curitiba e RM o varejo apresentou crescimento de 4,96%; em Ponta Grossa, de
2,74%; na região Oeste de 1,08% e em
Maringá, 0,74%. Somente Londrina
acumula perdas de 5,90% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Acesse a pesquisa completa

Campo Mourão realiza
Desafio Sesc de Truco
Na segunda-feira (25) será realizado o Desafio Sesc de Truco, em Campo Mourão, das 19h às 22h. As inscrições para o evento estão abertas e as
taxas são de R$ 5,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes,
para o público em geral a taxa é de R$
7,50. Serão oferecidos prêmios do primeiro ao terceiro colocado. Os interessados em participar da promoção
devem entrar em contato com Danilo
ou Marcos. Mais informações diretamente no Sesc Campo Mourão, na Av.
João Bento, 2020 – Centro, ou pelo
telefone (44) 3599-2550.
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CAMPANHA
NACIONAL

TRABALHO
QUE

VALORIZA
O BRASIL

#euValorizo
ABAIXO-ASSINADO
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