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Inflação oficial fecha 2018 em 3,75%
G1.COM

O resultado, divulgado nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), veio dentro do
esperado pelo mercado e cumpriu com folga a meta de inflação perseguida pelo Banco Central, ficando dentro do
intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que era entre 3% e 6%. A previsão dos analistas era de uma inflação de
3,69%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central.

Poupança tem ganho real de 0,84% em 2018
G1.COM

Com a inflação oficial de 2018, a caderneta de poupança teve ganho real em 2018. Foi o maior rendimento frente à
alta de preços desde 2015, quando houve perda real, segundo a provedora de informações financeiras Economatica.
A rentabilidade nominal da aplicação foi de 4,62% durante o ano. Considerada a inflação medida pelo IPCA, que ficou
em 3,75% em 2018, o ganho real para o poupador chegou a 0,84%, de acordo com a Anefac (Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade).

Petrobras eleva em 2% o preço médio da gasolina
nas refinarias
FOLHA DE LONDRINA

A Petrobras anunciou alta de 2% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido a partir desta
sexta-feira, 11, para R$ 1,4624. Além disso, a estatal manteve o preço do diesel, em R$ 1,9009, conforme tabela disponível no site da empresa. Em dezembro de 2018, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar
no qual a empresa pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado interno em momento
de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo de até sete dias, "conciliando seus
interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral". Já o hedge da gasolina,
que passou a ser adotado em setembro, permite à empresa manter os valores estáveis nas refinarias por até 15 dias.

Primeiro PPI da gestão atual concede
à iniciativa privada 473 km no RS
AGÊNCIA BRASIL

O primeiro contrato de concessão à iniciativa privada do governo do presidente Jair Bolsonaro será assinado hoje (11)
com o grupo CCR. O contrato previsto no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal se refere
à Rodovia de Integração Sul (RIS), com 473,4 quilômetros (km). A rodovia concedida será duplicada integralmente,
enquanto 78,8 quilômetros ganharão faixas adicionais, para aumentar a capacidade.
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Sindicomércio promove encontro do setor produtivo de
Pato Branco com o vice-governador do PR

Na manhã desta quinta-feira (10),
foi realizado no auditório do Sindicomércio, em Pato Branco, o encontro
de representantes do setor produtivo
do município com o vice-governador
do Paraná, Darci Piana. Também participaram da reunião o deputado federal Sandro Alex (que em fevereiro
assumirá a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística), o deputado estadual Luiz Fernando Guerra, o
prefeito municipal Augustinho Zucchi, diretores do Sindicomércio e de
outras entidades do município.
O vice-governador, que também
é presidente do Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR e do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR, relatou que
a nova gestão tem apenas dez dias e
que está sendo feita uma ampla avaliação dos tributos cobrados no estado. Piana respondeu a uma solicitação
da diretoria do Sindicomércio quanto
ao sistema da substituição tributária.
“Há a preocupação com a questão da
substituição tributária. Santa Catarina desonerou muitos produtos e, em
consequência, as empresas paranaenses estão perdendo espaço”, declarou

Foto: Antonio Menegatti

Empresários solicitaram a Darci Piana a revisão do sistema de substituição
tributária, que está afetando os pequenos negócios paranaenses

Piana, acrescentando que o Governo
do Paraná está analisando o que é
possível ser feito.
Piana também falou sobre a linha
aérea entre Pato Branco e Curitiba, com
início no mesmo dia do encontro com
o setor produtivo. “É um passo importante para continuar na busca por mais
investimentos. A partir de agora, fica
mais fácil para atrair empresários, com a
facilidade do deslocamento”, observou.

Já o futuro secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná revelou boas novidades para a região. A
primeira delas, a intenção do Governo do Estado de duplicar a PR-280,
corredor viário de importância estratégica para a região Sudoeste. A segunda, relacionada ao aeroporto de
Pato Branco. “O próximo passo é a
ampliação do aeroporto e do número
de voos”, afirmou Sandro Alex.
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Foto: AEN-PR

Cerimônia marca a chegada do primeiro avião
partindo de Curitiba para Pato Branco

O governador Carlos Massa Junior,
acompanhado do vice-governador e
presidente do Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR, Darci Piana, participou
nesta quinta-feira (10) no Aeroporto
Municipal Juvenal Loureiro Cardoso,
de Pato Branco, da cerimônia que marcou a chegada do primeiro voo da empresa Azul Linhas Aéreas, partindo de

Curitiba, que fará operações semanais
atendendo o Sudoeste paranaense e o
Noroeste de Santa Catarina.
O governador acompanhou o batismo da primeira aeronave da Azul a
pousar no aeroporto, recepcionou os
passageiros e cumprimentou os tripulantes. O Governo do Estado investiu R$ 2,87 milhões na pavimentação

asfáltica, recapeamento e sinalização
horizontal da pista de pouso, área de
escape, pátio de manobras e pista de
taxiamento. O Estado também ofereceu incentivos fiscais para a operação
da Azul no município.
Fonte: Agência de
Notícias do Paraná
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Faculdade Senac Curitiba Centro recebe
credenciamento do MEC
Curitiba terá a Faculdade Senac.
Além dos cursos de Tecnologia em
Gastronomia e Tecnologia em Gestão
da Tecnologia da Informação em Maringá, a unidade de Curitiba Centro
também ofertará o curso de Tecnologia
em Gastronomia.
A Portaria do credenciamento da
Faculdade de Tecnologia Senac Curitiba (Portaria nº 1.382) foi assinada
pelo ministro da educação e publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.)
em 19 dezembro de 2018.
As inscrições para o vestibular
agendado de verão 2019 para os cursos
de Tecnologia em Gastronomia e de
Tecnologia em Gestão da Tecnologia
da Informação, ofertados pelo Senac
Maringá, já estão disponíveis pelo site
www.pr.senac.br/faculdade. Também
é possível fazer a inscrição presencial
na Central de Matrículas da unidade. Já
as inscrições para o curso de Tecnologia em Gastronomia da unidade Senac
Curitiba Centro serão abertas nesta
segunda-feira (14 de janeiro).
O diferencial dos novos cursos de
graduação tecnológica é o foco na prática profissional, mantendo a tradição
do Senac em formar profissionais prontos para atuar no mercado de trabalho
com técnica, eficiência e criatividade.
Faculdade Senac, formação superior
com qualidade muito superior.
Mais informações:
www.pr.senac.br/faculdade
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Inscrições abertas para a edição de verão
do Sesc Brincando nas Férias
Vinte e cinco unidades de serviço
do Sesc PR recebem no período de
21 de janeiro a 8 de fevereiro programação recreativa e dinâmica com a
chegada da edição de verão do Sesc
Brincando nas Férias. As atividades
serão ofertadas a crianças com faixa
etária de 6 a 12 anos – dependentes
de trabalhadores do comércio e clientes da unidade.
As atividades recreativas visam
o entretenimento e a ocupação do
tempo livre das crianças durante
o período de férias escolares, por
meio de ações educativas e lúdicas.
Com o tema Sustentabilidade, as atividades abordarão a preservação do
meio ambiente e a destinação correta do lixo, como forma de evitar a
proliferação dos mosquitos Aedes
aegypti. A programação terá jogos,
brincadeiras, caça ao tesouro, gincanas, oficinas, apresentações artísticas e muito mais.

Durante os dias de programação,
os participantes brincam, se divertem, aprendem e constroem novas
amizades, tudo isso em um ambiente
seguro e com uma equipe profissional
altamente capacitada. Esse serviço é

oferecido a um preço acessível à comunidade e está com inscrições abertas e limitadas. Consulte a unidade do
Sesc PR mais próxima e confira detalhes sobre a programação, valores e
disponibilidade de vagas.

Jacarezinho: de 21/1 a 1/2/19
Londrina Norte: de 21/1 a 1/2/19
Marechal C. Rondon: de 21/1 a 1/2/19
Maringá: CANCELADO
Medianeira: de 21/1 a 1/2/19
Palmas: de 21/1 a 1/2/19
Paranaguá: de 21/1 a 1/2/19
Paranavaí: de 21/1 a 1/2/19
Pato Branco: de 21/1 a 01/2/19

Ponta Grossa: de 21/1 a 1/2/19
Portão: de 21/1 a 1/2/19
Rio Negro: de 21/1 a 1/2/19
Sto. Antônio da Platina: 21/1 a 1/2/19
São José dos Pinhais: 21/1 a 1/2/19
Toledo: de 21/1 a 1/2/19
Umuarama: de 28/1 a 8/2/19
União da Vitória: 21/1 a 1/2/19

Cronograma:
Apucarana: de 21/1 a 1/2/19
Campo Mourão: de 21/1 a 1/2/19
Cascavel: de 21/1 a 1/2/19
Cornélio Procópio: de 21/1 a 1/2/19
Esquina: de 21/1 a 1/2/19
Foz do Iguaçu: de 21/1 a 1/2/19
Francisco Beltrão: de 21/1 a 1/2/19
Guarapuava: de 21/1 a 1/2/19
Ivaiporã: de 21/1 a 1/2/19
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Média de consumidores endividados no Paraná
foi de 88,9% no ano passado
A Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (PEIC),
elaborada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e divulgada
pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta que a média de
endividamento no Paraná em 2018
foi de 88,9%. Em 2017, esse percentual era de 88% e em 2016 a média
estadual foi de 86,3%. O ano passado
teve a maior taxa de endividamento
desde 2011, quando a média anual foi
de 90,2%.
Em dezembro, 89,8% dos paranaenses possuíam algum tipo de dívida.
O índice teve ligeira alta em relação a
novembro (89,2%), porém, com queda em relação a dezembro de 2017
(90,6%).
A média nacional anual de endividamento ficou em 60,6%, o que
coloca o Paraná no topo do ranking
de endividados. A Fecomércio PR
destaca que esse resultado não é necessariamente negativo. As dívidas
relatadas na pesquisa correspondem
a débitos ou contas a vencer e compras parceladas, algumas delas por
anos, tais como os financiamentos

Mês

Endividados

Com contas
em atraso

Não terão
condições de
pagar

Cartão de
crédito

Financiamento Financiamento
de carro
de casa

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média

89,9%

30,6%

11,4%

71,6%

8,3%

10,6%

86,8%

29,0%

11,1%

72,1%

10,2%

8,2%

85,1%

29,0%

11,1%

71,7%

10,1%

9,2%

88,5%

29,7%

10,7%

72,0%

8,4%

10,4%

91,0%

31,9%

11,4%

72,6%

8,4%

10,1%

89,6%

29,4%

10,1%

73,7%

9,7%

8,8%

88,9%

29,0%

9,4%

75,1%

8,9%

8,7%

89,1%

29,5%

10,9%

74,3%

9,2%

8,3%

89,4%

27,5%

11,3%

70,0%

10,1%

10,5%

89,5%

25,9%

10,1%

70,1%

9,5%

10,8%
8,0%

89,2%

27,5%

9,9%

72,5%

8,9%

89,8%

29,3%

10,2%

72,8%

9,0%

8,0%

88,9%

29,0%

10,6%

72,4%

9,2%

9,3%

imobiliário e de veículo. O alto índice
de endividamento dos paranaenses
está relacionado à alta empregabilidade do Estado. Por ter uma fonte
de renda garantida, o consumidor se
sente mais seguro para realizar parcelamentos. Tanto que a inadimplência
e a falta de condições de pagamento
das dívidas no Paraná estão dentro da
média nacional.
A média anual de famílias com
contas em atraso no Estado foi de
29% e a média dos consumidores que
reconhecem que não terão condições

de pagar suas dívidas foi de 10,6%.
As médias nacionais foram de 24% e
9,7%, respectivamente.
Como de costume, o cartão de
crédito foi o maior motivo de endividamento dos paranaenses, concentrando 72,4% das dívidas em 2018. O
financiamento imobiliário correspondeu à 9,3% das contas a pagar e o financiamento de veículo, 9,2%.
>> Clique aqui e confira
a pesquisa completa.
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