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INSS vai conceder aposentadoria por tempo de
contribuição sem atendimento presencial
G1.COM

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisarão mais comparecer a um posto de atendimento para pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Desde setembro a aposentadoria por idade, dos segurados urbanos, já é concedida de forma automática. E, a partir da segunda quinzena de fevereiro, outros serviços também poderão ser realizados dessa forma, incluindo aposentadorias por tempo de contribuição e salário-maternidade.

Locações estão aquecidas neste começo de ano
FOLHA DE LONDRINA

O setor de locação começa a dar sinais de recuperação dos preços depois de amargar períodos de defasagem. O
Índice FipeZap de Locação, que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras, registrou ligeira
alta de 0,09% entre novembro e dezembro de 2017. O preço de aluguel residencial encerrou 2017 com queda nominal de 0,69%. Entre as cidades monitoradas, Curitiba apresentou a segunda maior variação positiva no ano (3,99%),
ficando atrás apenas de Recife (PE), com 4,98%.

Vendas de veículos têm alta de 20,06% em janeiro
FOLHA DE LONDRINA

O mercado de veículos, no Brasil, apontou alta significativa em janeiro deste ano, segundo dados apurados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) nesta quinta-feira (1). Os emplacamentos de
veículos novos, considerando todos os segmentos - automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas,
implementos rodoviários e outros - somaram 269.092 unidades, registrando alta de 20,06% na comparação com janeiro do ano passado. Com relação a dezembro último, o resultado foi 10,68% menor.

Banco do Brasil lança serviço de compra de dólares
pelo smartphone
AGÊNCIA BRASIL

A partir desta sexta-feira (2), os clientes do Banco do Brasil (BB) poderão comprar dólares americanos pelo aplicativo
da instituição financeira. Inédito no país, o serviço estará disponível para até US$ 3 mil por operação, limitada a US$
10 mil mensais. A opção estará disponível no aplicativo do banco. O cliente compra pela cotação do dia e tem até
dois dias úteis para retirar a moeda estrangeira em um dos 96 caixas eletrônicos do Banco do Brasil com saque em
dólares espalhados em 18 estados e no Distrito Federal. A retirada se dará pela taxa garantida no dia da transação
no aplicativo.
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Inscrições para bolsas de estudos gratuitas
no curso pré-vestibular do Sesc da Esquina
vão até 16 de fevereiro
O Sesc da Esquina iniciou 2018
com novidade aos comerciários e usuários da unidade, ao ofertar o pré-vestibular. Com duração anual, o curso,
que é um preparatório extensivo para
o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e os principais vestibulares do
Paraná, está com inscrições abertas
para bolsas de estudos gratuitas até o
dia 16 de fevereiro.
De acordo com o edital disponível no site do Sesc PR, as bolsas
são voltadas para alunos que atendam o perfil proposto pelo Programa
de Comprometimento e Gratuidade
(PCG) da entidade. O público preferencial é formado por comerciários ou
dependentes, além de estudantes da
Educação Básica na rede pública de
ensino ou da rede particular com bolsa integral, cuja renda familiar bruta
não ultrapasse três salários mínimos
do piso nacional. Nesses casos a inscrição deverá ser feita exclusivamente
no Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) do Sesc PR, munido com toda a
documentação prevista pelo publicação que pode ser acessada pelo site.
Após análise, a partir do dia 14 de
março o edital de convocação será
publicado no site do Sesc PR, com a
lista dos candidatos aprovados, que
deverão comparecer pessoalmente
no Sesc da Esquina com os respectivos documentos de identidade originais para a confirmação dos dados
cadastrais. O pré-vestibular terá início
em março com término após a segunda fase do vestibular da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). As aulas
acontecem em período vespertino,
das 13h30 às 18h15, totalizando seis

aulas por dia, com 45 minutos de duração cada.
Com turmas pequenas que facilitam a aprendizagem, ótimos professores e apostilas focadas nas
necessidades do aluno, o curso ofertará também revisões e simulados que
completam sua preparação. Além das
bolsas de estudo, o curso pré-vestibular também será ofertado para pagantes, cujas inscrições iniciam no dia 5
de fevereiro, com investimento abaixo
da média do mercado e valores ainda mais atrativos para comerciários e
seus dependentes, conforme disposto
abaixo:
•
•

10 x R$ 165,00 para clientes
comerciários
10 x de R$ 247,00 para usuários.

*Não há taxa de matrículas e
as apostilas já estão inclusas
nas mensalidades.
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Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone (41) 3304-2222.
Serviço:
Curso pré-vestibular
Sesc da Esquina
Inscrições:
SAC Sesc da Esquina
Rua Visconde do Rio Branco, 931,
Mercês, Curitiba/PR
Período:
Até 16 de fevereiro
(candidatos a bolsas de estudo)
De 5 de fevereiro a 16 de março
(alunos pagantes)
Consulte o edital pelo
site www.sescpr.com.br
Telefone: (41) 3304-2222
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4º Enescopar: palestrantes renomados
abordarão a transformação dos negócios
As novidades e tendências do
mundo empresarial serão apresentadas durante o 4º Encontro das Empresas de Serviços do Paraná (Enescopar), que será realizado nos dias 8
e 9 de março de 2018, no Centro de
Eventos da Fiep, em Curitiba. O tema
desta edição será a“Transformação
dos Negócios – Inovação, Reinvenção e Disrupção”. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas no site do
evento com preço especial até dia 23
de fevereiro. Há preços promocionais
para pacotes com mais de cinco inscrições.
De acordo com o presidente do
SESCAP-PR, Mauro Kalinke, palestrantes de renome compõem a programação do evento, que já se tornou
referência no universo empresarial. “O
Enescopar surpreendeu a cada edição
e nesta não pode ser diferente. Contamos com palestrantes que trarão
conteúdos relevantes e que mudarão
a visão dos empresários sobre seus
negócios”, afirmou Kalinke.
Painel Empresarial
Para participar do Painel Empresarial, o 4º Enescopar contará com a
presença do empresário Rui Cadete,
da empresa Rui Cadete Consultores
e Auditores Associados, de Natal-RN,
e do também empresário Mário Ma-

teus, da empresa Matur Organização
Contábil, de Belo Horizonte-MG. Eles
apresentarão cases de sucesso de
suas empresas. Este painel será mediado pelo contador, vice-presidente
do CRCPR, consultor e autor de vários
livros, Laudelino Jochem.
Palestrantes
Arthur Igreja é empresário, investidor anjo e professor da FGV. Experiência profissional e acadêmica em
mais de 25 países. Certificados executivos pela Harvard University (EUA)
e Cambridge University (Inglaterra).
Atualmente cursa o Doctorate in Business Administration na Universidade
ESC de Rennes na França.
Gil Giardelli é conferencista, estudioso de Cultura Digital; web ativista,
difusor de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, colaboração
humana, economia criativa e inovação. Professor nos cursos de pós-graduação e MBA na Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).
Marcelo Porto é presidente da IBM
Brasil. Graduado em Análises de Sistemas pela PUC-RJ, ocupou diversas
funções de liderança em áreas estratégicas da companhia: vice-presidente de software, diretor de serviços
para pequenas e médias empresas na
organização da América Latina e dire-
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tor de marketing.
Jaqueline Weigel é pesquisadora
de futurismo e mentora na Inovação
Disruptiva. Estuda mudanças de cultura e desenvolvimento de liderança
corporativa junto a médias e grandes
empresas do País.
Ricardo Dória é empreendedor
e estudioso de felicidade, talento e
processos. Mestre em Estratégias de
Marketing e Comportamento do Consumidor pela UFPR, estudou Inovação
e Design Thinking na Universidade de
Stanford, no Vale do Silício. Fundador
da Aldeia Coworking, co-fundador d’A
Grande Escola.
Patrocínio e Expositores
Patrocinadores Diamante: Certisign, Conta Azul, Nuvtech, SCI, Sicoob, Fomento Paraná, Omie. Patrocinadores Ouro: Fecomércio, Sebrae,
Jucepar, BRDE. Expositores: Domínio,
Alterdata, Questor, Conferir, Wabbi
Softwate, Grupo DPG, Ponto Com,
Coopercard e Instituto Fenacon.
Inscreva-se
Saiba mais sobre o evento no site
www.enescopar.com.br e garanta já a
sua vaga! Para mais informações: (41)
3222-8183 - Ramal 4715
Fonte: Sescap-PR
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Programa Mesa Brasil fortalece capacitações para
entidades atendidas em Guarapuava
Na última terça-feira (31) o programa Mesa Brasil Sesc Guarapuava
realizou a sua primeira ação educativa de 2018 para entidades cadastradas. A ação contou com a palestra do
professor do curso de Serviço Social
da Universidade Federal de Campina
Grande, Reginaldo França. Durante a
palestra o professor refletiu com os
colaboradores das entidades sobre as
dificuldades enfrentadas para a manutenção e ampliação dos serviços
ofertados na rede socioassistencial,
em meio a atual conjuntura brasileira
de desmonte dos direitos sociais. As
entidades compartilharam experiências e estratégias para melhorar alguns serviços. A ação foi realizada na
Casa de Apoio Nazaré e contou com
a participação de 36 entidades e 55
colaboradores.
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