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Copom se reúne nesta quarta e deve baixar juro
para 6,75% ao ano
G1.COM

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne pela primeira vez no ano nesta quarta-feira (7) e
deve baixar a taxa básica de juros de 7% para 6,75% ao ano, de acordo com expectativa do mercado financeiro. A
decisão do colegiado será divulgada após as 18h. Se confirmada a previsão dos economistas, a Selic será reduzida
pela 11ª vez consecutiva e alcançará o menor patamar desde a adoção do regime de metas para a inflação, em 1999.
Também será a menor taxa de juros de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986.

Bancos vão fechar no carnaval 2018? Como fazer
para pagar as contas? Tire suas dúvidas
G1.COM

As agências bancárias não vão abrir durante o feriado prolongado deste carnaval de 2018. Elas estarão fechadas
ao público na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Já na
Quarta-feira de Cinzas (14), os bancos estarão abertos a partir das 12h. Quem tiver contas para pagar ou precisar
fazer saques, precisa se programar. Segundo a Federação, a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas ou retirada de dinheiro.

Vendas industriais caem pelo quarto ano consecutivo
FOLHA DE LONDRINA

Pelo quarto ano consecutivo as vendas industriais reais paranaenses tiveram desempenho negativo, acumulando
retração de 23,16%. Foi isso que a pesquisa Indicadores Conjunturais, realizada pela Fiep (Federação das Indústrias
do Estado do Paraná) trouxe à tona nesta terça-feira (6), ao apresentar o recuo anual mais recente, de 2,16% em 2017,
seguido por 7,40% de redução em 2016, 8,44% em 2015 e, 6,40% de baixa em 2015, completando a sequência negativa inédita na série histórica iniciada em 1986.

IPC em Curitiba variou -0,32% em janeiro
FOLHA DE LONDRINA

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de Curitiba apresentou queda de -0,32% no mês de janeiro, contra as taxas
de 0,75% em dezembro e 0,91% em janeiro de 2017. É a primeira vez que este índice fica negativo em janeiro, desde
o início da série calculada pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), iniciada em
1999. O grupo despesas pessoais exerceu a maior contribuição para o índice geral ao apresentar recuo de -2,66%,
impulsionado pelas reduções de -15,97% nos pacotes turísticos nacionais e -11,22% nos pacotes turísticos internacionais. A segunda maior participação foi do grupo habitação, com variação de -1,39%, tendo como expoente a redução
de -6,36% em energia elétrica residencial.
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