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Caged registra criação de 70,8 mil postos de trabalho em outubro
Agência Brasil

Beneficiada pelo comércio e pelos serviços, a criação de empregos com carteira assinada registrou, em outubro, o
sétimo mês seguido de desempenho positivo. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 70.852 postos formais de trabalho foram
criados no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.
************************

Quem nasceu em junho ou julho já pode fazer o saque dos R$ 500
do FGTS
UOL
Trabalhadores que nasceram em junho ou julho e não têm conta na Caixa podem sacar até R$ 500 de cada conta
do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir desta sexta-feira (22). O trabalhador que tiver mais de uma
conta poderá sacar até R$ 500 de cada uma, seja ativa (de emprego atual) ou inativa (de empregos antigos). O saque
para os nascidos entre janeiro e maio já havia sido liberado e continua disponível. Quem faz aniversário entre agosto
e dezembro ainda terá que esperar (veja o calendário completo mais abaixo), mas todos terão o saque liberado ainda
neste ano, antes do Natal. Quem tem poupança individual na Caixa já recebeu o dinheiro diretamente na poupança.
************************

Intenção de consumo tem quarta alta consecutiva em novembro
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

A intenção de gastos das famílias brasileiras continua em crescimento em novembro. O índice Intenção de Consumo
das Famílias (ICF), medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apresentou
a quarta alta seguida, com aumento de 1,3% em relação a outubro, chegando a 95,2 pontos. Na comparação com novembro de 2018, a evolução chegou a 8,7%. O resultado positivo reforça a confiança dos consumidores e indica que as
famílias estão suscetíveis a comprar mais. Ao contrário do primeiro semestre, quando a intenção de compras oscilou,
com as famílias se mostrando cautelosas e reticentes, a economia tem dado sinais de reativação nos últimos meses,
influenciando positivamente as projeções de crescimento econômico para 2019, bem como a propensão de gastos.
************************

PIB cresceu 0,1% no terceiro trimestre, diz FGV
Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O dado é do Monitor do PIB, divulgado hoje (21) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV). Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o PIB teve crescimento de 0,9%. Em
12 meses, a alta acumulada é de 1,1%.
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6º Prêmio Fecomércio PR de Jornalismo divulga finalistas
Os vencedores da 6ª edição do
Prêmio Fecomércio PR de Jornalismo
serão anunciados na sexta-feira, dia 6
de dezembro, 18h30, em solenidade
a ser realizada no Hotel Sesc Caiobá,
em Matinhos. Este ano o tema proposto foi a “A importância do Sesc e
do Senac para a cidadania e qualidade de vida no Paraná”, para as modalidades de fotojornalismo, jornalismo
impresso e webjornalismo, radiojornalismo e telejornalismo. A análise foi
realizada por cinco profissionais de
comunicação, que avaliaram os trabalhos inscritos segundo os critérios de
fidelidade ao tema, pertinência, conteúdo e estrutura de texto.
Além de troféu, os primeiros lugares de cada categoria receberão R$
4.000, R$ 3.000 serão entregues para
os segundos colocados e R$ 2.000
aos terceiros lugares.
A melhor reportagem entre todas
as categorias receberá o Grande Prêmio Cândido Lopes e o valor extra de
R$ 2.000. A premiação extra é uma
homenagem ao primeiro jornalista do
Paraná, fundador do jornal “O Dezenove de Dezembro“. Confira os finalistas:

»

Mariana Kojusnki Pinto – Rede
Massa – TV Naipi

»

Rayssa de Sousa Alves e Marcelo
Bulgarelli – RIC TV

»

Thiago Augusto Tessaro, Paulo
Cezar Tessaro e Diego Rocha – TV
Sudoeste

Fotojornalismo

»
»
»

Bruna Scheidt – Revista Aldeia
Franciele Mota da Silva Diniz –
Jornal do Oeste
Janaí Meotti Vieira – Jornal do
Oeste

gon – Rádio Celinauta

Telejornalismo

Radiojornalismo

»

Claudia Alves de Lima – Rádio
CBN Londrina

»

Edson Honaiser e Fabiano Maran-
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»

Lorena Malucelli Pelanda e Felipe
Harmata Marinho – Rádio BandNews Fm Curitiba

Jornalismo Impresso e Webjornalismo

»

Franciele Mota da Silva Diniz –
Jornal do Oeste

»

Janaí Meotti Vieira – Jornal do
Oeste

»

Rejane Martins Pires – Revista Aldeia
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Sesc Jacarezinho abre palco da 14ª edição do Fejacan
O Festival Jacarezinhense da Canção está de casa nova. O evento, promovido pelo Sesc em parceria com
a Prefeitura de Jacarezinho, pela primeira vez é realizado na unidade do
Sesc do município. Treze músicas
foram apresentadas na primeira noite da mostra, realizada na noite de
ontem (21), vindas de quatro estados
do país, um misto de estilos musicais
e sotaques com o mesmo objetivo: difundir a música autoral brasileira.
O prefeito de Jacarezinho, Sergio
Eduardo Emydio de Faria; a diretora
de Educação, Cultura e Ação Social
do Sesc PR, Maristela Bruneri e o gerente executivo do Sesc Jacarezinho,
Dimas Fonseca deram as boas-vindas
ao público.
Na sequência, Paola Kirst, de Porto Alegre (RS), apresentou a música
Primeiro Mergulho ao lado dos músicos do Kiai Grupo. A cantora também
interpretou a canção solo Cais, ambas
de sua autoria. “No fim do ano passado eu tive a oportunidade de lançar
um disco com quase todas as canções autorais ou feitas em parceria
com artistas do Rio Grande do Sul. E
a Kiai, banda com que me apresentei,
além de parceira, é incentivadora do
meu trabalho e de trabalhos autorais
e independente. Fizemos alguns show
pelo nosso estado e percorrendo alguns festivais, até chegar no Fejacan
pela primeira vez”, disse Paola.
Os músicos Felipe de Oliveira, de
Nova Lima (MG); Márcia Cherubin,
de Santo André (SP); Banda Tribus e

O Grupo Vilarejo, de Jacarezinho, estreou no Fejacan

Guilherme Andrades, de Itatinga (SP);
Thiago K, de São Paulo (SP), e Patrícia Nabeiro e Beto Marsola, também
da capital paulistana, representaram
seus estados no Fejacan.
A música paranaense também
reverberou pelo palco. A dupla de
música sertaneja de raiz, Denny e
Soberano, de Pinhais (PR), fez uma
homenagem ao estado, com a canção Meu Paraná. De Curitiba, Carlos
Félix apresentou Rafaela. De Maringá,
a cantora Patrícia Borges se apresentou com sua banda a canção Divino
Tecido, de autoria de Piera Schnaider
e Nicolàs Ferrugia, e a Banda Aminoácido, de Londrina, um show irreverente com a canção Vórtex Meticuloso.
Os pratas da casa, músicos jacarezinhenses também tiveram um espaço importante no Fejacan. Carlos
Kalado e o Grupo Vilarejo foram representantes da cidade na primeira
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noite de apresentações da mostra. “É
incrível estar aqui no Fejacan, há 14
anos nós acompanhamos o festival e
desenvolvemos a nossa noção artística por meio dele. É uma experiência
de reencontro, pois antes estávamos
no público e hoje estamos no palco”, enfatizou Bia, vocal do Vilarejo.
A banda existe há pouco mais de um
ano e fez sua estreia no Fejacan.
O Festival Jacarezinhense da Canção vai até sesta sexta-feira (22). As
apresentações iniciam a partir das
20h30, no Sesc Jacarezinho. A entrada é gratuita e o público, além de
acompanhar músicas selecionadas
para a mostra, também terá a oportunidade de conferir o show do cantor,
compositor e violonista João Bosco,
que encerra o evento.

Acompanhe a programação
completa
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Fase final do Basquete 3x3 será disputada no Sesc da Esquina
No sábado (23) será realizado a
fase final do Basquete 3x3 no ginásio
do Sesc da Esquina. Os jogos devem
começar às 13h e a premiação está
prevista para às 18h. Serão recebidos
em torno de 50 atletas, campeões das
fases regionais.
No dia 26 de outubro, seis unidades sediaram a fase regional dos jogos: Sesc da Esquina, Cascavel, Campo Mourão, Pato Branco, União da
Vitória e Medianeira. As equipes foram compostas de atletas com idade
acima de 16 anos nas categorias livre
masculino e feminino. Houve uma média de 10 equipes em cada cidade na
primeira fase
O Basquete 3x3 se inspirou em
diversas formas de basquete de rua,
sendo considerado o principal esporte urbano do mundo. O jogo consiste
em dois times de quatro jogadores (3
titulares e 1 reserva), frente a frente,
em meia quadra. As regras são feitas
para tornar o jogo mais rápido e em-

Atletas vencedores das regionais do basquete 3x3 no Sesc da Esquina

polgante. Uma das principais forças
do 3x3 é a simplicidade tanto com
relação às regras do jogo quanto à infraestrutura exigida, permitindo a realização de torneios em pontos turísticos, com belas paisagens de plano de
fundo. Pode ser jogado em qualquer
lugar e por qualquer pessoa.
No Sesc Paraná, o projeto Basquete 3x3 é uma nova proposta que tem
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como objetivo desenvolver atividades
de cunho recreativo, trazendo para
dentro das unidades novas tendências da área esportiva. A ação busca
também fomentar o cenário esportivo atual, dando destaque a diferentes
modalidades e que atraem clientes
que não são adeptos à pratica dos esportes mais tradicionais, dando oportunidade para a prática esportiva de
forma descontraída.
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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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