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Preço médio do diesel e da gasolina sobe nas
bombas, mostra levantamento da ANP
G1.COM

Os preços médios do diesel e da gasolina ao consumidor subiram na semana passada, segundo levantamento divulgado
nesta segunda-feira (10) pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP). O preço do diesel terminou a semana passada com aumento de 3,4%. Foi a R$ 3,489, acima do observado no levantamento anterior (R$
3,373). Já o preço da gasolina teve alta de 1,8% e subiu a de R$ 4,525, acima dos dos R$ 4,446 apurado na leitura passada.

Produção industrial cai em julho em 8 dos 15 locais
pesquisados pelo IBGE
G1.COM

A produção da indústria caiu em julho em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), na comparação com junho. É o que aponta o levantamento divulgado pelo instituto nesta terça-feira (11). Os recuos
mais acentuados foram observados em Goiás (-2,1%), Paraná (-1,3%), São Paulo (-1,1%), Minas Gerais (-1,0%) e Mato
Grosso (-0,9%). Rio de Janeiro (-0,3%), Ceará (-0,2%) e Pernambuco (-0,2%) também assinalaram índices negativos. Já as
maiores altas foram verificadas no Espírito Santo (5,8%) e Rio Grande do Sul (4,6%). Pará (2,7%), Amazonas (2,5%), Santa
Catarina (1,9%), Bahia (1,0%) e Região Nordeste (0,5%) completaram o conjunto de locais com resultados positivos.

ANTT quer multa de R$ 5 mil a transporte
abaixo da tabela
FOLHA DE LONDRINA

São Paulo - A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou nesta segunda-feira (10) que estuda aplicar
multa de R$ 5 mil por viagem àqueles que contratarem transporte rodoviário de carga com valor inferior ao disposto
pela agência. A ANTT disse estudar também a aplicação de R$ 3 mil para quem anunciar ou intermediar a contratação
de frete com valor inferior ao piso mínimo. As informações são da Agência Brasil.

Oito em cada dez desistem da
compra on-line no 'carrinho'
FOLHA DE LONDRINA

São Paulo - O comércio eletrônico brasileiro tem um índice de desistência de 82% quando o cliente chega ao "carrinho"
e está a um passo de fechar a compra, segundo o Estudo de Propensão ao Consumo da SAP, líder do mercado mundial de aplicações de software corporativo. O índice é o mais alto da pesquisa feita também em outros 25 países e indica a falta de informações aos clientes em estágios iniciais do processo de negócio e falta de maturidade do mercado.
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Crianças e adolescentes vão exercitar a
imaginação na Semana Literária
Lançamentos de livros, shows de
música popular brasileira e bate-papo
com escritores nem sempre agradam
muito às crianças. Pensando nisso, a
37ª edição da Semana Literária traz
a Curitiba uma programação voltada
especificamente ao público infanto-juvenil, com oficina de criação artística e narração de histórias.
As atividades serão realizadas
entre os dias 18 e 21 de setembro,
no Espaço Imaginação. O local fica
na Praça Santos Andrade e tem por
objetivo desenvolver a criatividade
e estimular a expressão artística dos
participantes.
Na oficina de contação de histórias, as crianças e adolescentes vão
criar uma história colaborativa usando
imagens. Cada um será sorteado com
um símbolo e terá um tempo delimitado para cativar o público.
Já na oficina de criação artística,
os pequenos leitores vão confeccionar
marcadores de páginas, postais e gravuras, fazer colagem e quilling - desenhos feitos de papéis. As atividades
são gratuitas.

Programação:
Oficina de criação artística
Das 10h às 12h e das 14h às 17h
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Oficina de narração de história
Às 15h

41.

3883-4500 | jornalismo@fecomerciopr.com.br

3
BOLETIM DIÁRIO
O QUE ACONTECE NO SISTEMA FECOMÉRCIO SESC SENAC PR

11 de setembro de 2018

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

Feira de Ponta de Estoque é realizada
em Apucarana
Senac, Sesc e Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana)
marcaram presença na 26ª edição da
Feira de Ponta de Estoque (Festoque),
realizada entre os dias 5 e 9 de setembro, em Apucarana. O Senac levou
alunos do curso Técnico em Enfermagem, que ofereceram serviços de aferição de pressão e testes de glicemia e
colesterol. Equipes do Sesc realizaram
testes de ergonomia, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e Relação
Cintura Quadril (RCQ) nos visitantes.
Também houve degustação de docinhos preparados por alunos dos cursos do Senac.
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