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Inflação de baixa renda acumula alta de 4,17%
em 2018
G1.COM

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a inflação para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos, apresentou em dezembro variação de 0,32%, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em novembro,
o índice havia registrado deflação de 0,25%. Com o resultado, o indicador acumulou alta de 4,17%, em 2018 – acima
da inflação oficial (IPCA) do país esperada para o ano. A previsão do mercado para o indicador que será divulgado na
semana que vem pelo IBGE é de uma alta de 3,69%.

Preços dos imóveis recuaram pelo 2º ano seguido
em 2018, diz FipeZap
G1.COM

O preço médio dos imóveis residenciais anunciados em 20 cidades brasileiras teve queda nominal (sem considerar
a inflação) de 0,21% em 2018, mostram dados do Índice FipeZap divulgados nesta sexta-feira (4). Foi o segundo ano
seguido de queda nominal. Em 2017, houve a primeira retração nos preços de venda desde 2008, quando o indicador
começou a ser medido. A queda nominal foi de 0,53%.

Aberta a temporada de liquidações
FOLHA DE LONDRINA

O varejo de Londrina começa a temporada de queima de estoques. Uma pesquisa encomendada pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) aponta que 64,5% dos lojistas entrevistados pretendem usar as liquidações
e promoções como estratégia para atrair os consumidores. O segmento mais propenso à redução de preços é o de
calçados (90,9% dos lojistas planejam adotar a estratégia), seguido de móveis e eletrodomésticos (71,4%).

Petrobras reduz pelo 2º dia seguido preço da gasolina
nas refinarias
AGÊNCIA BRASIL

Pelo segundo dia seguido, a Petrobras reduz o preço da gasolina vendida nas refinarias. Nesta sexta-feira (4), a empresa está negociando o litro do combustível a R$ 1,4537. Ontem (3) a estatal já havia reduzido o preço de R$ 1,5087
para R$ 1,4675. De acordo com a Petrobras, a política de preços da empresa para a gasolina e o diesel vendidos às
distribuidoras “tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes
produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo”.
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Sesc PR tem editais abertos para Cultura
O Sesc PR está com editais abertos para 2019 na área de música, artes visais e artes cênicas. O ArteSesc
2019 seleciona projetos de artes visuais para o Sesc Caiobá, Foz do Iguaçu,
Guarapuava e Pato Branco. As propostas de exposição podem ser individuais ou coletivas e devem ser de
autoria própria. Elas devem ser compostas por uma exposição com duração máxima de dois meses, de acordo com calendário da Unidade; uma
palestra com os expositores, com
duração máxima de uma hora; e uma
oficina artística prática. As inscrições
vão até o dia 31 de janeiro de 2019,
o edital está disponível no endereço:
www.sescpr.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Edital-completo_sem-anexos.pdf.
O Sesc Londrina Cadeião Cultural
também está com edital aberto para
o ArteSesc 2019, até o dia 31 de janeiro de 2019. A proposta deve contemplar as mesmas atividades. Serão
selecionadas exposições para o Espaço Galeria, Corredores e Mezanino. O
edital está disponível em www.sescpr.
com.br/wp-content/uploads/2018/12/
Artesesc-Cadeiao-Edital_sem-anexos.pdf.
O Projeto Sesc Encena 2019, seleciona projetos de artes cênicas (teatro, dança, circo e performance)
para o Sesc Campo Mourão, Esquina,
Londrina Cadeião Cultural, Paranavaí,
Ponta Grossa e São José dos Pinhais.
As propostas contempladas por esse
edital são de apresentação artística e
ação formativa de artes cênicas. Elas
devem incluir uma apresentação de
espetáculo com duração de 40 minutos, seguida de um debate ou bate-papo com duração máxima de uma
hora e uma oficina temática. A ação

formativa terá duração de quatro horas. As inscrições serão encerradas no
dia 8 de fevereiro de 2019. Esse edital
é destinado apenas a Pessoas Jurídicas e as informações estão disponíveis no endereço: www.sescpr.com.br/
wp-content/uploads/2018/12/Edital-Sesc-Encena-2019.pdf.
O projeto Sesc Sonoro 2019 será
realizado na unidade do Paço da Liberdade – Café do Paço. Serão selecionadas 17 propostas de apresentação musical com duração de uma

hora, cada uma. As inscrições se encerram no dia 27 de fevereiro, e também são destinadas apenas a pessoas jurídicas. Mais informações estão
disponíveis no edital: www.sescpr.
com.br/wp-content/uploads/2018/11/
Apresentacao-de-Selecao-Sesc-Sonoro-Cafe-do-Paco.pdf.
Serviço:
Editais de cultura:
www.sescpr.com.br/cultura/editais/
E-mail: cultura@sescpr.com.br
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Volta às atividades Sesc e Senac
As unidades do Sesc e Senac PR
reabrirão para atendimento ao público nessa segunda-feira (7) após
o recesso de final de ano. Os serviços de Restaurante, Lanchonete e
Odontologia do Sesc retornam na
terça-feira (8).
O ano letivo de 2019 do Senac
inicia nessa segunda-feira (7), bem
como os atendimentos das centrais
de matrícula. Inclusive, a instituição
dará início à campanha de matrículas

dos cursos técnicos do primeiro semestre, com a oferta de 263 turmas
presenciais e a distância em 31 unidades do Estado.
E para quem deseja fazer uma
graduação, o Senac agora é faculdade. As inscrições para o vestibular agendado de verão 2019 para os
cursos de Tecnologia em Gastronomia e de Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação, ofertados
pelo Senac Maringá, já estão dispo-

níveis pelo site www.pr.senac.br/
faculdade e, presencialmente, a partir da próxima semana, na central
de matrículas da unidade. Já as inscrições para o curso de Tecnologia
em Gastronomia da unidade Senac
Curitiba Centro serão abertas no dia
14 de janeiro.
O retorno do atendimento ao público externo dos Restaurantes-escola de Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu será no dia 15 de janeiro.
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