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Com juros em baixa, portabilidade de crédito
cresce 70% em 2018
G1.COM

Os juros mais baixos têm ajudado a incentivar a portabilidade de crédito no país. O número de dívidas transferidas
entre bancos cresceu 69,6% em 2018, segundo dados do Banco Central. Pela portabilidade de crédito, o consumidor
tem o direito de migrar uma dívida de um banco para outro para buscar juros mais baixos, sem custos adicionais. O
saldo devedor e o prazo continuam os mesmos.

Instituições financeiras devem monitorar contas
com penhora on-line ao longo do dia
FOLHA DE LONDRINA

Desde dezembro do ano passado mudou a regra da penhora on-line. O comitê gestor do Bacenjud (sistema que integra a
Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias) aprovou uma nova redação para o artigo do regulamento do Bacenjud
2.0 que trata das ordem judiciais e do bloqueio de valores. Com a nova redação, as instituições financeiras ficam obrigadas
a fazer o monitoramento dos ativos do devedor durante todo o dia em que a conta estiver penhorada (bloqueio intraday).

Indicadores do mercado de trabalho
fecham com estabilidade
AGÊNCIA BRASIL

Os dois indicadores do mercado de trabalho da Fundação Getulio Vargas (FGV) fecharam 2018 com estabilidade. Tanto
o Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) quanto o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) ficaram estáveis de
novembro para dezembro. O Iaemp, que busca antecipar tendências do mercado de trabalho através de entrevistas com
consumidores e com empresários da indústria e do setor de serviços, ficou em 97 pontos em uma escala de zero a 200.

Classe média já paga juros de mercado na
Caixa e nada deve mudar tão cedo
GAZETA DO POVO

Na segunda-feira (7), o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, declarou que os recursos do
FGTS e da poupança para financiamento imobiliário “têm limite” e que a classe média terá de pagar “juros de mercado” nos contratos com o banco. Muitos chegaram a interpretar a fala do executivo como um sinal de aumento nas taxas
de juros – fato que o ministro negou nesta terça-feira (8) à Folha de S.Paulo – , mas a verdade é que a classe média já
paga “juros de mercado" na Caixa há algum tempo.
FECHAMENTO DO HOJE NO COMÉRCIO | 9h do dia 09 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
09 de janeiro de 2019

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

Programação de férias no Sesc Londrina Centro
A biblioteca do Sesc Londrina
Centro tem programação especial de
férias, com atendimento das 8h30 às
17h45. Todas as atividades são gratuitas, mas precisam de inscrição prévia
pelo telefone, confira o programa:
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