BOLETIM INFORMATIVO Nº 16 | 04 de outubro de 2016
Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO
Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP
Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Espindola
Natal de poucas novidades
A data festiva deste ano deve ser modesta, como a de
2015. Com o desemprego recorde, especialistas do
setor de alimentos avaliam que a maior parte da
indústria não vai apostar em novidades, e os
supermercados vão encomendar as mesmas
quantidades de produtos do ano passado.
O presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios,
Humberto Margon Vaz, explicou à reportagem do
Jornal Extra de domingo passado (2 de outubro) que
os estabelecimentos comerciais estão em fase de
negociação de preços, mas adiantou: “A tendência é
não ter muito aumento nos preços de frango, porco,
peru e tender. Quanto aos produtos importados por
conta do dólar mais baixo que no fim de 2015 eles
devem pesar menos no bolso do consumidor”.

Venda de itens variados desacelera em Farmácias
A venda de não medicamentos em
Farmácias, que vinham impulsionando a
expansão
do setor,
teve
uma
forte
desaceleração em agosto e começa a
preocupar as empresas, aponta a Associação
Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias que reúne grandes varejistas.
“A comercialização de remédios é previsível. O
que tem potencial de aumentar as receitas são
as vendas dos demais produtos”, afirmou
Sergio Mena Barreto presidente-executivo da
Abrafarma em matéria publicada ontem (3 de
outubro) na editoria MERCADO ABERTO do
Jornal Folha de São Paulo.
Leia mais em www.folha.uol.com.br

Desaposentação poderá ser decidida pelo STF este mês
Milhares de aposentados do INSS que
retornaram ao mercado de trabalho poderão ser
favorecidos com a decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre
a troca
de
aposentadoria, a chamada desaposentação.
O tema voltará a ser julgado pela corte em 26 de
outubro. A discussão sobre o assunto se
arrasta desde 2003.

Fonte: Jornal Extra
Aposentados não têm descanso
Atualmente, mais de um terço das pessoas acima de 60 anos já aposentadas continua no mercado
de trabalho. Total de 33,9%.

ERRATA
Na nota sobre Desaposentação que foi enviada no Boletim Informativo 16, onde está “...SRF...”, leiase STF.

