1
05 de outubro de 2018

www.fecomerciopr.com.br | www.sescpr.com.br | www.pr.senac.br

Inflação oficial fica em 0,48% em setembro, diz IBGE
G1.COM

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,48% em
setembro, após ter registrado deflação de 0,09% em agosto, segundo divulgou nesta sexta-feira (5) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este resultado é o maior para um mês de setembro desde 2015, quando o IPCA
ficou em 0,54%, e foi puxado pela alta dos preços de transportes e combustíveis.

Dólar opera em queda, no patamar de R$ 3,85
G1.COM

O dólar opera em queda nesta sexta-feira (5), no patamar de R$ 3,85, repercutindo as últimas pesquisas eleitorais e
à espera dos dados do mercado de trabalho dos EUA. Às 9h18, a moeda norte-americana caía 1,01%, vendida a R$
3,8550. Na mínima, o dólar atingiu R$ 3,84. Na máxima, chegou a R$ 3,8685.

Produção de veículos despenca em setembro
FOLHA DE LODRINA

São Paulo - A produção brasileira de veículos caiu 23,5% em setembro puxada pela crise argentina que afetou as
exportações ao País, informou nesta quinta-feira (4) a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Segundo Antonio Megale, presidente da Anfavea, a indústria se prepara para um novo ciclo, com queda na
produção e redução de envios de veículos ao exterior. Com isso, a Anfavea prevê redução de 8,6% nas exportações
neste ano. As exportações para a Argentina representavam cerca de 75% do total no setor automotivo. Em setembro,
essa participação caiu para 50%. As vendas de veículos no mercado interno argentino caíram cerca de 35% na comparação entre os meses de setembro de 2018 e de 2017.

Inflação para famílias com renda mais
baixa acumula taxa de 4,17%
AGÊNCIA BRASIL

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a variação de preços da cesta de compras de
famílias com renda até 2,5 salários mínimos, registrou inflação de 0,20% em setembro deste ano, acima do índice de
agosto (0,04%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador acumula taxas de inflação de 3,55% no ano
e de 4,17% nos últimos 12 meses. O IPC-C1 ficou abaixo do Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que
mede a variação da cesta de compras para todas as faixas de renda. O IPC-BR registrou inflação de 0,45% em setembro e de 4,64% em 12 meses.
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Outubro Rosa conta com ação na
Oncologia do Hospital da Providência
Pacientes do Centro de Oncologia
do Hospital da Providência, de Apucarana, foram recebidos na quinta-feira (4)
com um café da manhã especial promovido por um grupo de voluntários.
A ação faz parte do Outubro Rosa, mês
dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama. Além do café,
também houve a distribuição de flores,
que vieram acompanhadas de mensagens de apoio. Houve ainda a participação do músico Fernando Machado, da
equipe Sonory Assessoria Musical, com
apresentação de saxofone.
O projeto "Envie flores para quem
luta contra o câncer e pague com amor”
buscou reunir o maior número de mensagens de conforto e apoio às pessoas
que estão em tratamento. Para isso, os
apucaranenses foram convidados a escrever cartas aos pacientes, na intenção
de levar um pouco de alegria e otimismo nesse momento difícil.
A ação foi organizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana
(Sivana), Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG)
da Fecomércio PR, Sesc Apucarana, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Cooperativa de Crédito Sicoob, Floricultura Flor &
Arte e jornal Tribuna do Norte.
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Endividamento segue estável no Paraná
Mês
Setembro de 2017
Agosto de 2018
Setembro de 2018

Síntese dos resultados (% em relação ao total de famílias)
Paraná
Nacional
Total de
Com contas Sem condições
Total de
Com contas
Endividados em atraso
de pagar
Endividados
em atraso
89,6%
27,8%
9,7%
61,7%
26,5%
89,1%
29,5%
10,9%
60,7%
23,8%
89,4%
27,5%
11,3%
60,7%
23,8%

A Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic),
apurada pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Paraná (Fecomércio
PR), mostra que o percentual de famílias endividadas no Paraná ficou
em 89,4% em setembro, praticamente
o mesmo percentual observado em
agosto (89,1%). Em relação a setembro do ano passado, a parcela de famílias com dívidas também se manteve estável (89,6%).
O percentual de famílias com contas em atraso baixou de 29,5% em
agosto para 27,5% em setembro e o
Paraná figura na 12ª posição nacional
neste aspecto.
A média nacional de endividamento ficou em 60,7% em setembro.
Ainda que o Paraná figure entre os
estados com maior número de endividados do país, isso se deve justamente à segurança no mercado laboral e
à situação econômica do estado. No

mês de agosto, foram gerados mais
de 10 mil novos postos de trabalho
Paraná, o que corresponde a 9% das
admissões do país, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged). A certeza
de um salário ou renda no fim do mês
motiva o consumidor a comprar mais,
principalmente de forma parcelada.
Assim, muitas das situações descritas
como endividamento dizem respeito
a compras a prazo, tanto que o tempo
médio de endividamento dos paranaenses é de 6,6 meses.
Endividamento e renda
A proporção de endividados é
bastante parecida entre as faixas de
renda analisadas. Entre as famílias
com rendimentos até dez salários
mínimos, 89,2% possuem algum tipo
de dívida, enquanto nas famílias com
renda superior a esse patamar o endividamento atinge 90,6%.
O atraso no pagamento é mais
pronunciado entre aqueles que ganham menos. Nas famílias com renda
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Sem condições
de pagar
10,9%
9,8%
9,9%

até dez salários mínimos, 29,8% possuem dívidas atrasadas. Já nas famílias com renda acima de dez salários
mínimos, o atraso no pagamento é
relatado por 16,5%. Da mesma forma,
a falta de condição para pagamento
das dívidas em atraso é maior entre
as famílias com rendimentos até dez
salários mínimos (13,1%), pela própria
limitação da renda. Nas famílias com
renda acima de dez salários mínimos,
esse percentual é de apenas 4,7%.
Tipos de dívida 		
O cartão de crédito continua como
o principal motivo de endividamento
dos consumidores paranaenses, com
70% de utilização no mês de setembro.
Verifica-se, no entanto, uma redução
na comparação com o mês de agosto,
quando o cartão de crédito foi mencionado por 74,3% dos endividados.
Em seguida ficou o crédito imobiliário, com 10,5%. Esse percentual era de
8,3% em agosto. O financiamento de
veículo correspondia a 10,1% das dívidas em setembro. Em agosto era 9,2%.
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Senac realiza semana de estudos dedicada
a carne de cordeiro
A carne de cordeiro está cada vez
mais presente na mesa dos brasileiros.
Com sabor marcante, preparo versátil e propriedades saudáveis, famílias
e restaurantes estão se rendendo as
suas qualidades.
O Senac PR, em parceria com a
Castrolanda, realiza de 8 a 11 de outubro a Semana de Estudos e Pesquisas
da Carne de Cordeiro, nos restaurantes-escola de Curitiba, Foz do Iguaçu
e Maringá. Em sua 30ª edição, a Semana de Estudos e Pesquisas do Senac traz uma programação e cardápio
especial sobre o tema.
A Castrolanda é fornecedora de carne de cordeiro para os Restaurantes-escola do Senac. “Queremos melhorar
ainda mais a qualidade de nossos cursos e a ideia é trazer capacitação de
desenvolvimento com novos cortes de
carnes”, explica o diretor regional do
Senac PR, Vitor Monastier.
Cheios de personalidade, seus cortes podem ser preparados utilizando
várias maneiras de cocção, além de
harmonizar com várias opções de temperos e ervas. Seja assado, cozido ou na
brasa, o cordeiro não passa despercebido por quem experimenta. Esses preparos serão servidos no modo buffet o
empratado. O cardápio completo pode
ser conferido no site www.pr.senac.br/
semanagastronomica .
Palestra
Na segunda-feira (8) o médico
veterinário e coordenador do setor
de ovinocultura da Castrolanda, Tarcísio Nicolau Bartmeyer, irá ministrar
a palestra ‘Os segredos da carne de

cordeiro’ no Restaurante-escola do
Senac Curitiba Centro, às 19h. A atividade é gratuita e as inscrições podem
ser feitas pelo 0800 643 6 346. Essa
edição traz uma novidade, a palestra
será transmitida ao vivo pelo canal do
Youtube do Senac:
https://www.youtube.com/
watch?v=E-MyXeAysTs

Buffet - R$ 42,00 por pessoa
(bebidas não inclusas)
Reservas:
Curitiba - (41) 3219-4854
Maringá - (44) 3218-5100
Foz do Iguaçu - (45) 3521-6200/6220

Serviço:
Semana de Estudos e
Pesquisas da Carne de Cordeiro
Data: 08 a 11 de outubro
Local: Restaurante-escola do Senac
Curitiba, Foz do Iguaçu e Maringá
Horários: 11h30 às 14h
Valores: Empratado – R$ R$ 39,60
por pessoa (bebidas não inclusas) /

Palestra:
Curitiba - 08/10 às 19h – Gratuita
(transmitida ao vivo nos restaurantes
de Maringá e Foz do Iguaçu)
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Informações e cardápio:
www.pr.senac.br/semanagastronomica
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Senac Toledo realiza evento sobre Outubro Rosa
Em apoio às Campanhas do Outubro
Rosa e Novembro Azul, em prol da saúde da mulher e do homem no combate
ao câncer, nesta segunda-feira (01) a unidade do Senac em Toledo realizou dois
eventos para a conscientização e mobilização de alunos e colaboradores quanto
os cuidados para prevenção ao câncer.
Participaram alunos dos cursos
de Aprendizagem em Serviços de
Vendas e Aprendizagem em Serviços de Supermercados, além de colaboradores, instrutores e, no período da noite, também participaram
alunos dos cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança
no Trabalho.
Durante os eventos foram apresentados relatos de pessoas que superaram ou estão superando o câncer.

Entre elas estava Zenaide Bonatto,
que relatou toda a sua história, desde
o momento em que foi diagnosticada
com a doença e como está sendo sua
luta para vencê-la.

Ao final, os participantes receberam orientações sobre os sinais e sintomas do câncer, formas de prevenir e
a necessidade de mulheres e homens
sempre procurarem apoio médico.

Brincando na Praça é realizado em
Marechal Cândido Rondon
O evento Brincando na Praça será
realizado amanhã (6), das 14h às 17h
na Praça Willy Barth, em Marechal
Cândido Rondon, e deve reunir aproximadamente 4,5 mil pessoas. De
acordo com o gerente do Sesc Marechal Cândido Rondon, Júnior Bifon, a
equipe disponibilizará toda estrutura
para atividades recreativas e oficinas.
Serão levados ao evento o GinastiKids (circuito infantil da academia
Sesc), jogos de mesa, tabuleiro, xadrez
gigante, camas elásticas, perna de pau,
escovódromo, pintura de rosto e um
quiosque para contação de histórias.
Os idealizadores do Brincando na
Praça são: o Sesc Marechal Cândido
Rondon; a Associação Comercial e
Empresarial (Acimacar); o jornal O
Presente; o Sindicato do Comércio

Varejista (Sindicomar); a Secretaria
de Esporte e Lazer de Marechal Cân-
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dido Rondon; e a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
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