1
HOJE NO COMÉRCIO
NOTÍCIAS E ATUALIDADES DE INTERESSE DO EMPRESÁRIO

15 de maio de 2018

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

Venda de veículos seminovos cai pela metade no
ano; a de usados de 9 a 12 anos sobe 79%
G1.COM

A venda de veículos seminovos, aqueles com até 3 anos de uso, caiu pela metade de janeiro a abril, na comparação
com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Fenauto, federação dos revendedores multimarcas. Essa
foi a "faixa etária" mais negociada entre os usados em 2016 e 2017, mas, neste ano, ela é a apenas a terceira, perdendo para os que têm de 4 a 8 anos ("usados jovens", na classificação da Fenauto) e os de 13 anos ou mais ("velhinhos").

Roupas e calçados lideram compras por impulso
FOLHA DE LONDRINA

Roupas, calçados e acessórios são os objetos do desejo dos consumistas por impulso. Pesquisa nas capitais do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) revela que seis em cada dez consumidores aproveitam as facilidades do
crédito para fazer compras não planejadas. Os três tipos de produtos lideram as compras, com 19% de preferência. As compras em supermercados representam 17%, perfumes e cosméticos, 14%, e bares e restaurantes, 13%.
A compra de peças de vestuário e acessórios são feitas na maior parte pela parcela feminina de entrevistados
(23%), sendo a compra de produtos eletrônicos o destaque entre os homens (13%).

Varejo paranaense fecha primeiro
trimestre no positivo
FOLHA DE LONDRINA

Após um ano de 2017 marcado por quedas nas vendas do varejo, o Paraná entrou 2018 com o pé direito. De janeiro a
março de 2018, o Estado teve um acréscimo de 4,31% nas vendas do setor, contra 0,54% no trimestre anterior (outubro a dezembro de 2017). Nos três primeiros trimestres de 2017, as vendas no comércio ficaram no terreno negativo.
Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Paraná), divulgados nesta segunda-feira (14).

Dólar atinge maior valor em dois anos
e chega a R$ 3,628
AGÊNCIA BRASIL

Mesmo após anunciar ajustes para ampliar a oferta de contratos de swap cambial, que equivale à venda de dólares no mercado futuro (uma forma de evitar a fuga de capitais do país), o Banco Central (BC) não conseguiu
segurar uma nova alta da moeda norte-americana no pregão desta segunda-feira (14). O dólar comercial acabou
fechando o dia cotado R$ 3,628, uma alta de 0,73%. Trata-se do maior valor desde abril de 2016, quando a moeda
chegou a valer R$ 3,693.
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Marcelo Cigano convida Fábio Torres
Teatro do Sesc da Esquina

Neste mês de maio o Teatro do
Sesc da Esquina vai receber o concerto musical “Marcelo Cigano Quarteto
convida Fábio Torres”. Neste show, o
acordeonista Marcelo Cigano conta-

rá com a presença do premiado pianista ganhador de 2 Grammy, Fábio
Torres, músico paulista integrante do
Trio Corrente que desfruta de sólida
carreira dentro e fora do Brasil. Parceiros desde 2014, os dois músicos vão
passear por uma sonoridade jazzística
brasileira, passeando por compositores como Hermeto Pascoal, Johnny
Alf, Astor Piazzolla, Jacob do Bandolim, Ludovic Beier, Richard Galliano
entre outros.
Nascido em uma família cigana,
Marcelo começou a tocar aos 8 anos
de idade por influência de seu pai também acordeonista. Com versatilidade
e virtuosismo, Marcelo Cigano transita
entre diversos gêneros musicais, desde
o samba, choro, forró, bossa nova, tango e jazz. Lançou em 2014 seu primeiro disco, intitulado "Influência do Jazz",
com direção musical de Oliver Pellet
e participações especiais de Hermeto
Pascoal, Toninho Ferragutti, Lea Freire,
Thiago Espírito Santo, entre outros.

Entre shows e gravações, Marcelo
Cigano já tocou com Joel Nascimento, Isais Bueno, lsrael Bueno, Arismar
do Espirito Santo, Guello, Oswaldinho
do Acordeon, Nailor Proveta, François
de Lima, Fábio Torres, Edu Ribeiro,
Arthur Bonilla, Spok Frevo Orquestra,
Robin Nolan, Paul Mehling, Jon Larsen, Tcha-Badjo.
Os outros músicos que compõem
a banda de Marcelo Cigano neste encontro jazzístico brasileiro no Teatro
do Sesc da Esquina são Edu Ribeiro
(bateria), Thiago Duarte (baixo) e Vinícius Araújo (guitarra/violão).
Serviço:
Show Musical “Marcelo Cigano
convida Fabio Torres”
Valor do ingresso: R$ 50 inteira /
R$ 25 meia / R$ 20 comerciário
Local: Teatro do Sesc da Esquina
Quando: 25/05/2018
Horário: 20h

Senac Toledo realiza Dia da Enfermagem
Nessa terça-feira (15) a unidade do
Senac Toledo realizará o Dia da Enfermagem, evento em comemoração
à Semana Nacional da Enfermagem,
que acontece de 15 a 20 de maio.
A partir das 19h serão realizadas palestras e atividades gratuitas
para alunos, ex-alunos, profissionais
da área de saúde e público em geral.
A palestra de abertura será ministrada
pela coordenadora do Ambulatório de
Feridas, Eliza Kano.
Alunos do curso de Cuidador de
Idoso e de Técnico em Enfermagem
farão uma simulação de primeiros so-

corros, apresentação de maquetes de
anatomia e ainda uma encenação sobre idosos.
As vagas para as palestras são limitadas e gratuitas. Confira a programação:
Palestras:
Horário: 19h00 às 19h40
Eliza Kano - Coordenadora do
Ambulatório de Feridas utilizando
fitoterápicos
Horário: 19h40 às 20h20
Ana Luiza Flinkler - Coordenadora de
Fitoterápicos do Município de Toledo
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Atividades dos cursos:
Curso: Cuidador de Idoso
Horário: 20h40 às 21h00
(Teatro sobre idosos)
Curso: Técnico em Enfermagem
Horário: 21h00 às 21h15
Simulação de Primeiros Socorros
no Auditório
Curso: Técnico em Enfermagem
Horário: 21h15 às 21h40
Apresentação História da
Enfermagem (Florence);
Apresentação das Maquetes
de Anatomia.
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