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Inflação oficial desacelera e fica em 0,33% em julho
G1.COM

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,33% em
julho, quase 1 ponto percentual abaixo da taxa registrada no mês anterior (1,26%) em meio à alta de preços provocada
pela greve dos caminhoneiros, divulgou nesta quarta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fundo PIS-Pasep: começa nesta quarta-feira
o pagamento para 6,3 milhões de correntistas
do BB e Caixa
G1.COM

Começa nesta quarta-feira (8) o pagamento do Fundo PIS-Pasep aos cotistas de todas as idades que são correntistas
da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os saques atingem 6,3 milhões de pessoas, no valor total de R$ 5,5
bilhões, de acordo com o Ministério do Planejamento. Segundo o governo, os cotistas que possuírem conta corrente
na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e que estiverem com o cadastro do Fundo PIS-Pasep atualizado
receberão o depósito automaticamente, sem necessidade de se dirigir às agências.

Imposto de Renda 2018: Receita abre
consulta ao 3º lote
G1.COM

A Receita Federal liberou às 9h desta quarta-feira (8) as consultas ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2018.
O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Para saber se foi beneficiado neste lote, o contribuinte pode
acessar o site da Receita ou ligar para o 146.

Paraná soma 10% dos pedidos do tipo no Inpi
FOLHA DE LONDRNA

Há 49 indicações de procedência já reconhecidas pelo Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no País, das
quais seis em regiões do Paraná. Tratam-se do Norte Pioneiro com o café, Carlópolis com a goiaba, Marialva com as
uvas finas de mesa, São Matheus do Sul com a erva-mate e derivados, Oeste do Paraná com o mel e a Colônia Witmarsun, que receberá durante o evento, em Minas, o certificado para o queijo colonial que produz. Ainda, Ortigueira
e o mel produzido na cidade tem uma das 18 denominações de origem nacionais, que diferem por representarem
condições humanas ou ambientais que somente são encontradas naquele local.
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Endividamento reduz pelo
2º mês consecutivo no Paraná
Síntese dos resultados (% em relação ao total de famílias)
Paraná

Mês

Nacional

Total de
Endividados

Com contas
em atraso

Sem condições
de pagar

Total de
Endividados

Com contas
em atraso

Sem condições
de pagar

Julho de
2017

87,80%

29,80%

11,60%

60,2

25,5

9,9

Junho de
2018

89,6

29,4

10,1

58,6

23,7

9,4

Julho de
2018

88,90%

29,00%

9,40%

59,6

23,7

9,4

O endividamento baixou pelo segundo mês consecutivo no Paraná. A
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada 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), aponta
que 88,9% das famílias paranaenses
estiveram endividadas em julho. No
mês anterior, o nível de endividamento no estado era de 89,6%.
No cenário nacional, o percentual de famílias com dívidas alcançou
59,6% em julho, apresentando a primeira alta registrada em 2018. Apesar
da queda em junho e julho, o Paraná
continua no primeiro lugar do ranking
nacional do endividamento.
A retomada da economia e a melhora nos números do mercado de trabalho, sobretudo no Paraná, é um fator
que favorece o endividamento, porque
proporciona poder de crédito, o que

motiva a confiança do consumidor, que
sente que pode parcelar compras e que
poderá honrar esses pagamentos.
Ainda que os paranaenses sejam
os mais endividados do Brasil, a parcela de famílias com contas em atraso baixou nas comparações mensal e
anual e ficou em 29% no mês de julho. A inadimplência, que é o atraso
superior a 90 dias, também baixou
no Paraná, e passou de 39,2% em junho para 38,4% em julho. Da mesma
forma, o índice de famílias que reconhecem não ter condições de pagar
as contas caiu de 10,1% em junho para
9,4% no mês passado.
Diferença entre as faixas de renda
É comum o nível de endividamento
ser mais elevado entre as famílias de
maior poder aquisitivo. Mas em julho
as famílias com renda superior a dez
salários mínimos estavam ainda mais
endividadas, com 94,7%, ante 91,7%
em junho.
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Nas famílias com renda até dez salários mínimos, observa-se queda no
endividamento, que era de 89,2% em
junho e baixou para 87,7% em julho.
Esses dados evidenciam que as classes C, D e E estão freando os gastos,
seja pela conscientização financeira
ou mesmo pela redução do poder de
compra. A pesquisa revela ainda que
as famílias de menor renda são as que
mais comprometem o orçamento com
dívidas. Entre elas, 21,8% estão com
mais da metade da renda vinculada ao
pagamento de contas, ante 15,6% das
famílias com renda superior.
Tipos de Dívida 		
O cartão de crédito permanece
concentrando a maior parte das dívidas dos consumidores paranaenses,
com 75,1%. O financiamento de veículos foi o segundo colocado quando o
assunto é pagamento parcelado, com
8,9%. Em seguida aparece o crédito
imobiliário, com 8,7%.
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Senac realiza Workshop gratuito
para o Dia dos Pais
Nessa terça-feira (7) O Senac PR
realizou uma série de workshops gratuitos em comemoração ao Dia dos
Pais. Intitulado de Meu Pai é Massa
cada 25 unidades prepararam uma
programação especial voltada para
pais e filhos no preparo de massas
frescas, aromatizadas e recheadas.
Confira a matéria completa no
Boletim Diário de amanhã (9).
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