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Reação do mercado de trabalho mostra 
comportamento tímido em maio, 
diz economista do Dieese

Agência Brasil

A economista Ana Maria Belavenuto, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
avaliou como “tímido” o comportamento do mercado de trabalho, em maio, período em que, normalmente, há uma recu-
peração mais expressiva das contratações de pessoal em relação aos primeiros meses do ano.

Brasil deu salto qualitativo de crescimento e 
distribuiu renda, disse Mantega

Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendeu hoje a política econômica do governo. Para ele, o Brasil deu um salto 
qualitativo de crescimento com distribuição de renda. “O Brasil escolheu a estratégia de acelerar o crescimento porque o 
crescimento era medíocre. Fizemos a política de inclusão e evitamos que o Brasil permanecesse fragilizado”, disse.

País sinaliza com corte de custos e 
melhora de serviços

Valor Econômico

AO Brasil acenou na Organização Mundial do Comércio (OMC) com melhoras no desembaraço de mercadorias nos portos 
este ano e insistiu que trabalha para melhorar os serviços e reduzir custos nas transações. No último dia do exame de sua 
política comercial pelos membros da OMC, o Brasil atribuiu o atraso nas aduanas no ano passado a greves no setor público 
e problemas de infraestrutura, mas apontou possíveis melhoras.

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

http://www.valor.com.br/brasil/3176484/pais-sinaliza-com-corte-de-custos-e-melhora-de-servicos#ixzz2XPouj3BR
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-26/reacao-do-mercado-de-trabalho-mostra-comportamento-timido-em-maio-diz-economista-do-dieese
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-26/brasil-deu-salto-qualitativo-de-crescimento-e-distribuiu-renda-disse-mantega
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Índice que reajusta aluguel tem alta de 0,75% 
em junho, diz FGV

UOL

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), muito utilizado para o reajuste de contratos de aluguel, subiu 0,75% em 
junho, ante estabilidade em maio, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (27). Em 12 meses, o IGP-
-M acumula alta de 6,31%. Em relação à segunda prévia de junho, houve pouca alteração, após alta de 0,74% no período.

BC reduz projeção de crescimento da economia 
este ano para 2,7%

Agência Brasil

O Banco Central (BC) reduziu a projeção de crescimento da economia, este ano, de 3,1% para 2,7%. A estimativa para 
a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi divulgada hoje (27) 
pelo Banco Central, no Relatório de Inflação, divulgado trimestralmente.

Clique aqui

Clique aqui

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/27/indice-que-reajusta-aluguel-tem-alta-de-075-em-junho-diz-fgv.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-27/bc-reduz-projecao-de-crescimento-da-economia-este-ano-para-27
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Presidentes das entidades do setor 
produtivo paranaense, que compõem 
o G7, disseram na quarta-feira (26) ao 
governador Beto Richa, durante reunião 
no Palácio Iguaçu, que estão preocu-
pados com a volta da inflação e com 
a instabilidade econômica brasileira. O 
grupo questiona os índices inflacioná-
rios apresentados pelo governo federal 
e afirma que a alta de preços já causa 
queda do poder aquisitivo do trabalha-
dor brasileiro. 

Richa ressaltou que a perda de 
vitalidade da economia do Brasil se dá 
pela falta de visão estratégica. “A União 
colocou a perder toda a estabilidade 
econômica conseguida com o Plano 
Real. Hoje, a economia está sucum-
bindo pela falta de visão estratégica 
do País, que renegou os investimentos 
em infraestrutura à enésima prioridade”, 
disse o governador. 

O governador Beto Richa disse que o 
desempenho do Produto Interno Bruto 
(PIB), que cresceu apenas 0,6%, exem-
plifica as dificuldades do governo federal 
em lidar com o atual cenário econômico 
nacionai. “Um desempenho pífio, que só 
não foi negativo graças ao agronegócio”, 
finalizou. 

A reunião contou com a presença dos 
presidentes da Federação do Comércio 
do Estado do Paraná (Fecomércio), Darci 
Piana; da Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep), Ágide Me-
neguetti; da Federação das Empresas 
de Transportes de Cargas do Paraná 
(Fetranspar), Sérgio Malucelli; da Asso-
ciação Comercial do Paraná (ACP), Edson 
Ramon; da Federação das Associações 
Comerciais e Empresarias do Estado do 
Paraná (Faciap), Rainer Zielasko; do 
vice-presidente da Federação das Indús-
trias do Estado do Paraná (Fiep), Hélio 
Bampi e do superintendente do Sistema 

Ocepar (Organização das Cooperativas 
do Paraná), José Roberto Ricken. 

“A inflação é uma realidade no Brasil 
e o carrinho do supermercado já não é 
o mesmo para o trabalhador. As vendas 
estão caindo e as demissões podem 
acontecer. Temos que ter o equilíbrio e 
tentar ao máximo evitar aumentar os 
produtos e o corte de mão de obra”, 
disse Darci Piana, da Fecomércio. 

A opinião do presidente da ACP, Ed-
son Ramon, também revela precaução. 
“Com a perda do poder aquisitivo, resul-
tante da inflação, estamos sentindo uma 
quebra no comércio. Precisamos urgente 
dar uma direção para que a situação não 
fuja do controle”, disse. 

Ágide Meneguetti, da Faep, também 
disse que o setor agrícola está temeroso 
com a situação da economia brasileira, 
principalmente com a inflação e a alta 
do dólar. Ele comentou ainda as ma-
nifestações da população e criticou as 
prioridades de investimentos definidas 
pela União. 

“Isso não é um problema de agora, é 

resultado de anos atrás quando o Brasil 
recebeu muito dinheiro e não aplicou 
em obras estruturantes. Vimos apenas a 
União aumentando as receitas e inchan-
do a máquina pública”, criticou. 

O posicionamento da Fiep é que o 
setor industrial também tem tido dificul-
dades com os problemas logísticos e a 
alta tributação. Apesar de ter no Paraná 
os melhores indicadores do Brasil, a in-
dústria local tem apresentado seguidas 
quedas na produção. 

Segundo Sérgio Malucelli, da Fetrans-
par, a principal dificuldade do setor é com 
relação à infraestrutura viária. Ele avaliou 
também a situação econômica do setor. 
“Estamos preocupados porque quando 
o comércio e a indústria não crescem 
o setor de transporte é prejudicado. 
Estamos sentindo isso com uma grande 
quantidade de caminhões nos pátios por 
falta de cargas”, disse. 

Fonte: Agência Estadual de Notícias

Setor produtivo diz que inflação já reduz 
poder de compra do trabalhador
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O governador Beto Richa recebeu 
nesta quarta-feira (26), durante reunião 
com entidades do setor produtivo para-
naense, que compõem o G7, uma cópia 
de um requerimento que será enviado 
ao Governo Federal solicitando mais 
agilidade na liberação dos processos 
de financiamentos feitos pelo Paraná 
a agências de fomento nacionais e 
internacionais, que somam aproxima-
damente R$ 3,5 bilhões. 

“Agradeço o apoio do setor produ-
tivo do nosso Estado. Esses recursos 
são fundamentais para investirmos em 
ações prioritárias do povo paranaense. 
É muito importante que essa discussão 
saia do campo político”, afirmou o go-
vernador Beto Richa. 

O documento será direcionado à 
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Ho-
ffmann, e foi assinado pelos presidentes 
da Federação do Comércio do Estado 
do Paraná (Fecomércio); Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (Faep); 
Federação das Empresas de Transpor-
tes de Cargas do Paraná (Fetranspar); 
Associação Comercial do Paraná (ACP); 
Federação das Associações Comerciais 
e Empresarias do Estado do Paraná 
(Faciap); da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep); e da Federação 
das Cooperativas do Estado do Paraná 
(Fecoopar). 

Os empréstimos do Paraná aguardam 
liberação do governo federal, especifica-
mente na Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). Na carta, o grupo apresenta uma 
série de argumentos que demonstram 

a necessidade de novos recursos para 
manter a capacidade de investimento 
do Paraná. 

O documento lembra ainda as recen-
tes perdas de receitas que o Estado vem 
sofrendo em razão da queda das transfe-
rências federais. Os valores ultrapassam 
R$ 1 bilhão, provocando dificuldades 
financeiras para o Estado. 

Hélio Bampi, vice-presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep), disse que o setor produ-
tivo está solidário ao governo estadual 
quando a necessidade dos empréstimos 
internacionais e nacionais. 

“Os estados brasileiros estão com 
reduzida capacidade de investimento 
e as demandas da população são cres-
centes. Precisamos com urgência desses 

investimentos, por isso, iremos a Brasília 
pedir que a União aprove os emprésti-
mos”, disse ele. 

O presidente do Sistema Fecomércio 
Sesc Senac PR, Darci Piana, destacou a 
boa relação com o governo estadual e 
disse que o setor comercial do Estado 
apoia a liberação dos empréstimos ao 
Paraná. “Todos os outros estados da 
Federação têm problemas financeiros 
semelhantes e obtiveram os emprésti-
mos. Para o Paraná esses recursos são 
fundamentais, então iremos até Brasília 
tentar agilizar essa liberação”, garantiu 
ele. 

Fonte: Agência Estadual de Notícias

Empresários querem liberação de empréstimos 
ao Paraná
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A Fecomércio e o Sindilojas Curitiba 
fizeram uma homenagem ao presidente 
do Sicoob Paraná, Jefferson Nogaroli, 
pelo apoio dado à realização do 29º En-
contro Nacional dos Sindicatos Patronais 
realizado em maio. A homenagem foi 
realizada durante reunião no Sivamar, 
em Maringá, que tratou das negociações 
das convenções coletivas de trabalho do 
comércio na região. Além de presiden-
tes de sindicatos patronais, estiveram 
presentes o vice-presidente da Fede-
ração do Comércio do Paraná, Ari Faria 
Bittencourt; o advogado da entidade, 
João Carlos Requião; o presidente do 
Sivamar, Rubens Abrão, e o diretor 
administrativo do sindicato, Ali Wardani.

Fecomércio e Sindilojas fazem homenagem 
ao presidente do Sicoob

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana contou em uma entrevista a Gazeta do Povo um pouco 
da sua história como empreendedor. Falou de seus desafios pessoais e profissionais para chegar onde está hoje.

Confira a matéria completa:

Piana é notícia na Gazeta do Povo

Clique aqui

O projeto Arroz, Feijão e Música 
apresentou na última terça-feira (25) na 
praça de alimentação do Colombo Park 
Shopping, clássicos da MPB em versão 
instrumental com o pianista Ervin Fast.

O projeto apresenta, na última terça-
-feira de cada mês, um show musical 
durante o horário do almoço, oferecen-
do duas horas de música e lazer cultural 
para o comerciário e a comunidade 
colombense.

Sesc Colombo apresenta MPB instrumental 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/conteudo.phtml?tl=1&id=1384468&tit=Empreendedorismo-se-desenvolve-desde-cedo
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O Senac Curitiba realizou a exposição 
do curso Desenhista de Moda   entitula-
da “Um passeio pela história da moda”,   
que trouxe miniaturas das diversas fases 
da moda.  Este  trabalho foi retratado  
pelos alunos do curso de Fotografia Arte 
e Técnica com orientação da instrutora 
Alessandra Strapasson, que colocaram 
em prática o que aprenderam durante 
o curso.

Senac Curitiba realiza exposição  do curso 
Desenhista de Moda 

Foi realizada na noite desta terça-
-feira (25), a eleição da diretoria da 
Câmara da Mulher Empreendedora e 
Gestora de Negócios de Campo Mourão 
e Região (CMEG) para a gestão 2013-
2015. Por unanimidade, a presidente 
Edilaine Maria de Castro foi reconduzida 
para o seu terceiro mandato à frente da 
entidade empresarial feminina.

A eleição foi presidida pela diretora 
executiva da Câmara da Mulher Em-
preendedora e Gestora de Negócios 
do Paraná, Elizabeth Lobo Elpo, que 
fez a apuração dos votos junto com o 
presidente do Sindicato Empresarial do 
Comércio de Campo Mourão e Região, 
Nelson Bizoto. Após a declaração do 
resultado da eleição, foi lida e assinada 
a ata de posse da diretoria.

Durante a assembleia também foram 

formalizadas adesões de 
novas associadas, pres-
tadas homenagens e o 
presidente do Sindicato 
Empresarial do Comércio, 
Nelson Bizoto, enalteceu 
o trabalho realizado pela 
Câmara da Mulher Em-
preendedora de Campo 
Mourão, além de destacar 
que a entidade é referên-
cia em âmbito estadual. O 
gerente executivo do Sesc 
local, Marcos Batista de 
Souza, também participou 
da assembleia, além de 
representantes da unidade 
do Senac.

Edilaine Maria de Castro é reeleita presidente 
da CMEG Campo Mourão
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De 20 a 22 de junho a cidade de 
Maringá recebeu a 97ª edição do pro-
grama Justiça no Bairro Sesc Cidadão. 
A estrutura da Unicesumar foi a sede 
do evento que contabilizou milhares de 
atendimentos, entre perícias de DPVAT 
e indenizatórias, interdições judiciais, 
emissão de documentos, orientações 
de saúde e atendimentos jurisdicionais.

No fim do evento a desembargadora 
Joeci Machado Camargo celebrou o ca-
samento coletivo de 146 casais.

Estiveram presentes o vice-prefeito 
de Maringá, Claudio Ferdinandi; a juíza 
Liege Bonetti; o promotor Robertson 
Azevedo; o diretor regional do Sesc 
Paraná, Dimas Fonseca e o gerente 
do Sesc Maringá, Antônio Vieira. Ao 
celebrar a cerimônia a desembargadora 
Joeci destacou a presença do Sesc como 
garantia de sucesso do evento, agrade-
cendo pela sua eficiência na organização 
do mesmo.

Maringá recebe Justiça no Bairro Sesc Cidadão

Cerca de 150 alunos do Programa 
Futuro Integral do Colégio Estadual Ben-
to Munhoz da Rocha Neto participaram 
do workshop de letramento “A Crônica 
Brasileira”, com o escritor Humberto 
Werneck, pelo projeto Autores e Ideias. 

Os alunos foram também orientados 
pela educadora de atividades, Tatiana 
Viaes Thomé, sobre o gênero textual 
crônica, como também, as obras e crô-
nicas do escritor. 

Alunos do Futuro Integral recebem 
Humberto Werneck em Paranavaí
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Até sexta-feira (28) o público pode 
conferir a exposição Paisagens Parana-
enses, do fotografo Shigueo Murakami, 
na galeria do Sesc Colombo.

O trabalho faz parte do projeto Olhar 
Paraná, promovido pelo Sesc que pre-
tende apresentar, valorizar e registrar 
a atual produção de artes visuais do 
estado. 

Paralelamente, ações educativas 
como oficinas e visitas monitoradas para 
escolas e para o público em geral vem 
sendo oferecidas. Os agendamentos 
ainda podem ser realizados pelo tele-
fone (41) 3621-8901. 

Última semana da exposição Paisagens Paranaenses 
em Colombo 

O Sesc Santo Antônio da Platina 
realizou no último domingo (23), a 10ª 
Etapa do Circuito Sesc Caminhada e 
Corrida de Rua. Mesmo com a chuva,  
um grande público de 4 mil pessoas pres-

tigiou o evento, que teve a participação 
de 1.105 atletas. 

Principais vencedores:
10km Masculino - João Batista dos Santos
10km Feminino - Benedita Pereira Singulani
5km Masculino - Jairo Ortega
5km Feminino - Shelem Rodrigues Garcia
5km Cadeirante - Rosélio Aparecido Pereira

Sesc Santo Antonio da Platina promove Circuito Sesc 
de Caminhada e Corrida de Rua
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