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2ª fase do eSocial para empresas que faturam
até R$ 78 milhões começa nesta quarta
G1.COM

Começa nesta quarta-feira (10) a segunda fase do eSocial para empresas que faturam até R$ 78 milhões (exceto micro e
pequenas e MEIS). O eSocial é uma ferramenta que reúne os dados trabalhistas, fiscais, previdenciários das empresas em
uma só plataforma. Ele substitui o preenchimento e a entrega de formulários e declarações que até então eram enviados
a órgãos diferentes como a Previdência, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Nesta segunda fase de entrega, as
empresas deste grupo devem informar os dados dos trabalhadores e seus vínculos empregatícios até 9 de janeiro de 2019.
Também em janeiro, começa a terceira fase para estas companhias enviarem dados da folha de pagamento.

Dólar opera em alta, após fechar em R$ 3,70
na véspera
G1.COM

O dólar opera em alta nesta quarta-feira (10), com os investidores ainda reagindo aos resultados do primeiro turno das
eleições no domingo e à espera das primeiras pesquisas eleitorais, como a da Datafolha que será divulgada esta noite,
a primeira após o 1º turno. Às 9h08, a moeda norte-americana subia 0,93%, vendida a R$ 3,743.

Greve dos caminhoneiros diminuiu produtividade
FOLHA DE LONDRINA

Brasília - A greve dos caminhoneiros, que paralisou o transporte rodoviário de cargas por 11 dias no final de maio,
diminuiu a produtividade do trabalho da indústria no segundo trimestre. Segundo estudo divulgado nesta terça (9) pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o indicador recuou 3,4% de abril a junho na comparação com o trimestre
anterior (janeiro a março).

Indústria cresce 0,7% no Paraná em agosto;
acumulado é de 2,5%
FOLHA DE LONDRINA

Rio de Janeiro - A produção industrial recuou em seis dos 15 locais pesquisados na passagem de julho para agosto,
segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira (9) pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No Paraná, houve leve crescimento de 0,7% - sétima melhor
posição no País. O Estado de São Paulo, maior parque industrial, registrou um recuo de 0,9%. As demais quedas
ocorreram no Amazonas (-5,3%), Pará (-1,1%), Espírito Santo (-0,9%), Santa Catarina (-0,7%) e Rio de Janeiro (-0,3%).
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Senac Irati e Kapilaris promovem
aperfeiçoamento para cabeleireiros
O Senac Irati e a empresa Kapilaris
realizaram, na segunda-feira (8), aperfeiçoamentos de tendências para cabeleireiros. O evento contou com a presença de profissionais de beleza de Irati
e região, além dos alunos do curso de
Cabeleireiro do Senac.
As aulas foram ministradas pela profissional Fabiana Land, formada pelo
Senac SC em 2011 e com certificação
em três academias internacionais (Toni
& Guy, em Milão, Itália; Global Fashion
Academy, em San Sepulcro, Itália; e
Llongueras, Argentina) e completou
mais de 37 especializações na área de
beleza, com destaque para microbiologia, tricologia e colorimetria. Fabiana
ainda trabalhou na Beauty Fair (SP) e
foi coordenadora, por cinco anos, do
Foz Hair, atual BeautyFoz.
As técnicas abordadas foram: morena iluminada, correção de cores,
novidades em penteados e cortes,
redução de volumes, reconstrução
capilar, mechas a mão livre, cobertura de brancos, dicas de colorimetria e
cosmetologia.
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