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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
23/01/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/01/20.................................R$ 41,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/01/20................................. R$ 49,00

Fonte: Deral/Seab

Número de inadimplentes cresceu em novembro de 2019
 O total de ina-
dimplentes, pessoas 
com contas em atraso, 
registrado em novembro 
de 2019, cresceu em 
relação ao ano anterior, 
de 62,6 milhões de pes-
soas para 63,8 milhões. 
Já os dados anualizados 
apontam, segundo o Se-
rasa Experian, queda de 
3,3%, quando em no-
vembro de 2018 o volu-
me de dívidas atrasadas 
e negativadas chegava 
a 234,4 milhões e caiu 
para 226,6 milhões, nos 
12 meses seguintes.
 As dívidas ne-
gativadas podem geram 
a inclusão do nome da 
pessoa inadimplente em 
listas mantidas por insti-
tuições de proteções de 
crédito, como Serviço 
de Proteção ao Crédito 

(SPC) e Serasa, o que 
impede a obtenção de 
empréstimos e financia-
mentos.
 De acordo com 
o Serasa, em novembro 
de 2018, cada pessoa 
inadimplente deixou de 
honrar, em média, o pa-
gamento de 3,7 contas. 
A proporção foi reduzi-
da para 3,5 contas em 
2019.

Estados
 Dos sete esta-
dos da Região Norte três 
apresentam índices ele-
vados de inadimplência.
 No Amazonas, 
mais da metade da po-
pulação, 55,7%, não 
conseguiu deixar as con-
tas em dia, em novem-
bro de 2019. A condição 
de inadimplente também 
englobava metade dos 

habitantes de Roraima 
e 49,4% dos residentes 
do Amapá. Os estados 
que ostentavam os três 
melhores índices eram 
Piauí (33,2%), Rio Gran-
de do Sul (34,7%) e San-
ta Catarina (34,8%).

Contas
 De acordo com o 
Serasa Experian, a qui-
tação de contas de servi-
ços de telecomunicação, 
como de internet e tele-
fone, foi o que mais co-
laborou para o resultado 
apurado. Esse setor fe-
chou novembro de 2019 
com uma redução de 2,4 
pontos percentuais na 
taxa de inadimplência.
 Já as dívidas 
com bancos e cartões, 
que permaneciam em 
aberto, eram a maioria, 
representando 28,1% do 

total, com 
variação po-
sitiva de 0,6 
ponto per-
centual, ante 
n o v e m b r o 
de 2018.
 N o 
setor de ser-
viços, cons-
tatou-se a 
mais alta 
variação, de 
0,8 ponto 
percentual. 
Nesse caso, 
as contas 
a t r a s a d a s 
respondiam 
por 9,4% do 
total regis-
trado em novembro de 
2019.
 O economista 
do Serasa Experian Luiz 
Rabi disse que os nú-

meros sinalizam que as 
pessoas inadimplentes 
começaram a organizar 
seus débitos, aproveitan-
do, principalmente, as úl-
timas ações de feirão de 

renegociação. Para ele, 
mais pessoas deixarão 
essa condição, gradu-
almente, nos próximos 
meses.
 Contas de servi-

ços de telecomunicação, 
como de internet e tele-
fone, foi o que mais co-
laborou para o resultado 
apurado.

Fonte: EBC

Universidade em Londrina oferece mais de 2 mil
vagas em minicursos gratuitos

 As unidades da 
Unopar em Londrina es-
tão com mais de 2 mil 
vagas em aberto para de-
zenas de minicursos gra-
tuitos de férias, que serão 
promovidos pela institui-
ção entre os dias 27 de 
janeiro e 6 de fevereiro.
 A programação 
oferece capacitação em 
diversas com cursos 
como criação de estam-
paria digital; oficina de 
sais de banho e ecoba-
gs; introdução ao After 
Effects e Studio 3D Max; 
cálculo trabalhista, roteiro 
para abertura de empre-
sas, finanças pessoais; 
plantas medicinais; entre 
opções abrangendo vá-
rias áreas.
 Para se inscre-
ver, os interessados de-
vem escolher o curso de 

acordo com a relação 
abaixo, e entrar em con-
tato com a unidade res-
ponsável:
Minicursos da Unopar 

Catuaí
– As mudanças da refor-
ma da Previdência
– Avaliação de Pós Ocu-
pação
– Cálculos Trabalhistas 
para Departamento Pes-
soal
– Roteiro para abertura 
de empresas
– Planejamento tributário 
para microempresas
– Imposto de Renda para 
Pessoa Física
– Introdução à Programa-
ção
– Introdução ao Levanta-
mento Topográfico com 
Drones
– Introdução ao Trata-
mento de Água e Efluen-

tes
– Instalações Elétricas
– Ferramentas de En-
genharia de Segurança 
para Empreendedores
– Finanças Pessoais
– Entrevista de Seleção 
por Competências
– Fotografia
– Oficina para Normas 
ABNT em TCC’s
– Relacionamento Inter-
pessoal: Para melhorar 
sua empregabilidade e 
carreira
– Redação Publicitária
– Revisão do Plano Dire-
tor
– Segurança da Informa-
ção
Informações: (43) 2105-
7110
Inscrições: 
UNOPAR CATUAÍ
Minicursos da Unopar 

Piza

– Construção de moldes 
básicos na modelagem 
tridimensional
– Criação de estamparia 
digital
– Cuidados com a mulher 
e recém-nascidos no pós
-parto
– Elaboração de currículo 
profissional e lattes
– Fisioterapia no Pacien-
te com Doença Respira-
tória
– Fontes luminosas artifi-
ciais aplicadas ao Design 
de Interiores
– Introdução ao After Ef-
fects
– Introdução ao Studio 
3D Max
– O futuro da Medicina 
Veterinária
– Oficina de Ecobags
– Oficina de Sais de Ba-
nho
– Oficina de Stop Motion

– Traumatismo Dental em 
crianças
– Abordagem Humanista 
em Medidas Socioeduca-
tivas
– Patologia de sementes
– Plantas medicinais e 
suas aplicações

– Prevenção da inconti-
nência urinária
– Processos criativos
– Retrofit (Sustentabilida-
de no Design de Interio-
res)
– Segurança do paciente 
X Estratégias para quali-

dade do Cuidado
– Triagem toxicológica de 
drogas
Informações: (43) 3371-
7805
Inscrições:
UNOPAR PIZA

Fonte: Assessoria de Imprensa.


