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Novo presidente da Caixa diz que juros do crédito
habitacional para classe média serão os de mercado
G1.COM

O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta segunda-feira (7), após cerimônia de
posse no Palácio do Planalto, que a classe média terá de pagar juros de mercado para o financiamento habitacional.
Segundo ele, serão juros maiores do que os oferecidos nas operações do Minha Casa Minha Vida, programa habitacional que conta com juros subsidiados para a população de baixa renda.

Cotação do dólar: 08.01.18
G1.COM

O dólar opera estável nesta terça-feira (8), com os investidores monitorando se a elevação dos juros nos Estados Unidos será menor que a esperada e na expectativa do encontro entre representantes dos EUA e China sobre a disputa
comercial. Às 9h08, a moeda norte-americana subia 0,04%, vendida a R$ 3,7342.

Presidente do BB nega intenção
de cortar crédito rural
FOLHA DE LONDRINA

Brasília - O novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, disse que a nova administração da instituição não tem
a intenção de reduzir o volume de financiamentos rurais para seguir o entendimento do ministro da Economia, Paulo
Guedes, de que é preciso "desestatizar" o crédito. "O ministro Guedes não fala do Banco do Brasil quando fala em desestatizar o crédito. Quando ele fala em aumentar a competição, isso passa pelo aumento do número de competidores
e não pela redução do papel do BB", afirmou, após cerimônia de transmissão de cargo na sede do banco.

IGP-DI fecha ano com inflação de 7,1%, diz FGV
AGÊNCIA BRASIL

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) fechou o ano de 2018 com uma inflação de 7,1%. Em
2017, o indicador havia registrado deflação (queda de preços) de 0,42%. Os dados, divulgados hoje no Rio de Janeiro,
são da Fundação Getulio Vargas (FGV). O principal responsável pela inflação de 2018 foi o atacado, analisado pelo
Índice de Preços ao Produtor Amplo. O subíndice anotou taxa de 8,75% em 12 meses. Os preços no varejo, medidos
pelo Índice de Preços ao Consumidor, tiveram inflação de 4,32% no ano. Já o Índice Nacional de Custo da Construção
encerrou 2018 com uma alta de preços de 3,84%.

FECHAMENTO DO HOJE NO COMÉRCIO | 9h do dia 08 de janeiro de 2019
Sistema Fecomércio Sesc Senac PR | Presidente: Darci Piana
NCM – Núcleo de Comunicação e Marketing
Coordenador Geral do NCM: Cesar Luiz Gonçalves | Coordenador de jornalismo: Ernani Buchmann
Jornalistas: Carolina Gomes, Cássia Gonçalves, Fernanda Ziegmann, Larissa Grizoli, Karen Bortolini, Karla Santin, Isabela Mattiolli e Silvia Bocchese de Lima
Colaboração: Fecomércio Sesc Senac PR e Unidades do Sesc e Senac PR | Fotógrafos: Bruno Tadashi e Ivo Lima
Design Gráfico: Alexandre Sfeir | Estagiária: Liliane Jochelavicius

41.

3883-4500 | jornalismo@fecomerciopr.com.br

2
08 de janeiro de 2019

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

Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições para edição 2019
Escritores podem concorrer com obras inéditas nas categorias
Conto e Romance. Vencedores terão suas obras publicadas
e distribuídas pela editora Record
Rio de Janeiro, janeiro de 2019 –
O Prêmio Sesc de Literatura abre na
próxima quarta-feira, 9 de janeiro, as
inscrições para a edição 2019. Os autores estreantes podem concorrer nas
categorias Romance ou Conto, com
obras inéditas. Serão aceitos livros
destinados ao público adulto e escritos por maiores de 18 anos. As inscrições gratuitas e feitas online vão até
o dia 14 de fevereiro. O edital com o
regulamento completo pode ser conferido em www.sesc.com.br/portal/
site/premiosesc.
O objetivo da premiação é identificar novos escritores, cujas obras possuam qualidade literária para edição
e circulação nacional. Os vencedores
têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem
inicial de 2 mil exemplares. “O Prêmio
Sesc de Literatura promove uma renovação do mercado literário brasileiro ao oferecer uma oportunidade
para novos escritores. Desde a sua

criação, já teve mais de 12 mil livros
inscritos e revelou 27 novos autores”,
afirma Henrique Rodrigues, analista
de literatura do Sesc.
Reconhecido como uma das mais
importantes premiações do gênero
no país, o Prêmio Sesc foi criado em
2003 e ganhou importância por ser
destinado exclusivamente a novos autores, abrindo as portas do mercado
editorial aos estreantes. O processo
de curadoria e seleção das obras é
criterioso e democrático. Os livros são
inscritos pela internet, protegidos por
pseudônimos. Ou seja, quem avalia os
livros não sabe quem os escreveu.
Na última edição os vencedores
foram a carioca Juliana Leite, na categoria Romance com “Entre as mãos”,
e Tobias Carvalho, gaúcho, ganhador
da categoria Conto, com “As Coisas”. “Há 4 anos, quando comecei a
escrever esse romance, a circunstância mais fabulosa que me ocorria, em
sonho mesmo, era ganhar o Prêmio

Sesc", declara Juliana, que após a premiação do Sesc, ganhou o o Prêmio
da Associação Paulista de Críticos de
Arte (APCA). Já Tobias reforça que
“vencer o Prêmio Sesc foi a melhor
maneira de começar a carreira literária, com um aval importantíssimo”.
Nos últimos anos os vencedores
do Prêmio Sesc de Literatura também
se destacaram em outras importantes
premiações. Entre eles estão Franklin
Carvalho, ganhador com o Romance
“Céus e Terra”, em 2016, e vencedor
do Prêmio São Paulo de Literatura
2017; a paulista Sheyla Smanioto Macedo, vencedora da edição 2015, com
o Romance “Desesterro”, conquistou
o Prêmio Machado de Assis 2016.
Marcos Peres, com “O Evangelho Segundo Hitler”, vencedor do Prêmio SP
de Literatura 2014 na categoria estreantes; e Debora Ferraz, autora do livro
“Enquanto Deus não está olhando”,
vencedora do Prêmio São Paulo de
Literatura 2015.

Sesc da Esquina oferece vagas gratuitas
para Laboratório de Vivência Teatral
O Sesc PR divulga edital permanente de bolsas gratuitas para o Laboratório Sesc de Vivência Teatral do projeto
Centro de Difusão de Artes Cênicas
(CDAC), aberto a quem venha entre 9
e 17 anos. A atividade será realizada no
Sesc da Esquina e oferece cursos livres
de artes cênicas, com foco na vivência
dos aspectos práticos e teóricos que
envolvem o fazer teatral. Alguns dos
itens abordados nas aulas são: técnicas
de interpretação, preparação corporal

e vocal, direção artística, técnicas de
iluminação e criação de cenografia.
Cada turma oferece 20 vagas que
serão preenchidas por ordem de matrícula. As aulas serão ministradas de
fevereiro a dezembro, com dois encontros semanais de três horas de duração cada um. As turmas ofertadas
são de teatro infantil (9 a 12 anos) e
adolescente (12 a 17 anos).
Os requisitos para participar do
programa estão disponíveis no edital,

assim como a documentação necessária para matrícula, termo de compromisso e dias em que as aulas serão ofetadas. As informações podem
ser acessadas no endereço: https://
www.sescpr.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Edital-CDAC-2019.pdf
Serviço:
Sesc da Esquina
Rua Visconde do Rio Branco, 969
Telefone: (41) 3304-2222
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