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Quilo do pão tem aumento
e variação chega a R$ 7,40
Pesquisa envolveu 31 estabelecimentos de bairros da capital. Bonfim e El Shaday vendem mais caro o produto

Nova lei vai
recuperar
empresas em
dificuldades
Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

A equipe econômica está
concluindo uma proposta para
uma nova lei de recuperação
judicial que facilite a retomada
das atividades de empresas em
dificuldade, escreveu ontem o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, em sua conta na rede
social Twitter. O ministro informou que o objetivo é manter o
emprego na cadeia produtiva
e acelerar a recuperação das
companhias com problemas
de caixa. “O objetivo das mudanças na Lei de Recuperação
Judicial é facilitar o processo
de retomada da atividade das
empresas em dificuldade. Recuperação judicial mais rápida
e segura permite que empresas
voltem a operar e preservem
os empregos de funcionários
e de fornecedores”, escreveu o
ministro na rede social.
Pela atual legislação, o
processo de recuperação judicial pode levar até oito anos.
Esse período, segundo a equipe econômica, dificulta as negociações com os credores, a
preservação dos postos de trabalho e a mudança de comando nas empresas afetadas. O
ministro não especificou para
quanto tempo pretende reduzir esse tempo.
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O quilo do pão francês em
João Pessoa registrou aumento no preço, segundo pesquisa
comparativa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor (Procon-JP). O menor valor atualmente é praticado a R$ 6,50
(no mês de maio era R$ 6,00)
e o maior a R$ 13,90 (em maio
era R$ 12,90). A diferença entre
o mais barato e o mais caro está
em R$ 7,40.
O levantamento deste início de julho foi realizado em
31 estabelecimentos de 20
bairros da capital. O secretário do Procon-JP, Ricardo
Holanda, avalia que as pesquisas comparativas realizadas pelo Procon-JP dão a
dimensão dos aumentos que
vêm sendo praticados em
produtos como pão francês
e combustíveis, ainda que de
forma tão sutil que o consumidor não percebe.
Os maiores preços do quilo do pão francês levantados
pela atual pesquisa do Procon-JP foram encontrados nas
padarias Bonfim (Tambaú), R$
13,90, e na Panificadora El Shaday (Cabo Branco), a R$ 11,95.
O menor foi registrado na Panificadora e Lanchonete Cardoso,
no Geisel, a R$ 6,50, e na padaria Pão da Vida, em Mangabeira, a R$ 6,75.
Abaixo, alguns dos estabelecimentos visitados pela
equipe de pesquisa do Procon:
Eldorado e Almeidão (Cristo);
São Judas Tadeu e Souza Rangel
(Rangel); Pontes e Vasconcelos
(Cruz das Armas); Dois Irmãos e
Jaguaribe (Jaguaribe); Bonfim e
Fluminense (Centro) Pão (Bairro dos Estados); Para consultar
a pesquisa completa acesse o
link http://bit.ly/2uL9W4f.

Menor valor do preço do quilo do pão francês foi encontrado por R$ 6,50, e o maior praticado é de R$ 12,90

Quatro vagas

Procon-PB oferece estágio
para estudantes de Direito
A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba
(Procon-PB) divulgou ontem edital para contratação de estagiários. Os
candidatos devem cursar
a partir do 5º período dos
cursos de Direito do Centro Universitário de João
Pessoa (Unipê) ou Faculdade de Ensino Superior
da Paraíba (Fesp).
As inscrições podem
ser feitas até amanhã, dia
7, e os documentos necessários são o histórico escolar e o currículo, que devem ser entregues na sede

do Procon Estadual, que
fica no Parque Solon de
Lucena, em João Pessoa.
Estão sendo oferecidas
quatro vagas para preenchimento imediato, sendo
três para estudantes do
Unipê e uma vaga para estudantes da Fesp.
Está prevista no edital
para o dia 17 de julho, a
aplicação de provas objetivas ou discursivas, entrevista e ainda a utilização
do Coeficiente de Rendimento Estudantil (CRE)
para caráter eliminatório
e classificatório. A jornada de estágio é de 5 horas

diárias, integrando 25 horas semanais, com bolsa
auxílio de R$ 500.

Vagas reservadas
De acordo com o edital, 10% das vagas serão
reservadas para candidatos portadores de deficiência, que devem entregar
laudo médico juntamente
com os demais documentos no momento da inscrição. Mais 10% das vagas
serão reservadas para candidatos de minorias étnico
-raciais, que devem preencher declaração específica
no Anexo III do edital.

TCE oferta vagas para computação
O Tribunal de Contas da Paraíba
fará processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio em Ciências da Computação e áreas afins. O
anúncio foi feito na abertura da sessão
plenária de ontem, pelo presidente da
Corte, conselheiro André Carlo Torres.
As inscrições poderão ser feitas já a
partir de amanhã.
O edital, publicado no Diário
Eletrônico do TCE de hoje, fixa de 7
a 16 de julho o período destinado às
inscrições, que serão gratuitas e feitas
exclusivamente pela internet, no Portal
do Tribunal (tce.pb.gov,br).
Poderão se inscrever os alunos
regularmente matriculados nos cursos
de Ciências da Computação e afins
nas instituições de ensino superior que
celebrarem acordo de cooperação com
o tribunal até a homologação do processo seletivo.
Atualmente, 12 instituições já são
parceiras: Unipê, UFPB, Iesp, Iesp/Fatec,
Unifuturo, Aspec, FAP, IFPB, Asper, Fesp,
Maurício de Nassau e Espep.
No ato da inscrição, o candidato
deverá preencher formulário informando os dados solicitados e anexar
arquivo digitalizado comprobatório
do Coeficiente de Rendimento Escolar
(CRE). Poderão concorrer às vagas de
estágio apenas alunos cujo Coeficiente
de Rendimento Escolar (CRE) seja igual
ou superior a 5,0.
Não poderão se inscrever alunos
com vínculo empregatício formal (público ou privado), aqueles impossibilitados
de assumir a carga horária exigida nem

os que já desempenhem, cumulativamente, atividades típicas de estágio
em organismos públicos ou empresas
privadas, com ou sem remuneração. As
vagas serão preenchidas em número a
ser definido de acordo com “a conveniência, oportunidade, necessidade e
disponibilidade financeiro-orçamentária
do TCE-PB”.
Prova
Encerrado o período de inscrição,
será divulgada a relação dos candidatos
aptos à realização da prova, mediante
publicação no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal.
O processo seletivo conterá uma
prova objetiva, compreendendo 20
questões de múltipla escolha, versando
sobre Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, cujo conteúdo
programático está descrito no anexo
do edital.
A prova objetiva, com duração de
duas horas, será realizada na sede do
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na Rua Professor Geraldo Von Sohsten, 147, Jaguaribe, em João Pessoa,
no dia 22 de julho, às 9h.
O estágio terá duração de 12 meses, prorrogável, uma única vez, por
igual período. Além da oportunidade
para complementação do ensino e da
aprendizagem, o estudante-estagiário
disporá de bolsa de estudo mensal
no valor de R$ 1.008,00, já incluído o
auxílio-transporte, para cumprimento
da carga horária mínima de 20 horas
semanais.

Recuperação à vista
Apesar de o setor de distribuição de veículos registrar
retração de 3% nas vendas em junho na comparação com
maio; houve crescimento de 5,15% em relação ao ano passado,
segundo o balanço mensal divulgado pela Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No
primeiro semestre deste ano foram emplacadas 1.505.453
unidades, contra 1.592.711 no mesmo período de 2016, uma
queda de 5,48% para todos os setores somados.
Se considerarmos apenas os veículos leves (carros de
passeio e comerciais leves), no entanto, as vendas cresceram
13,71% em relação ao mesmo mês de 2016, com 189.229
unidades, contra 166.416 em junho do ano passado. No
acumulado do ano, as vendas nestes segmentos cresceram
4,25%, com 991.475 unidades comercializadas no primeiro
semestre de 2017, contra 951.098 no mesmo período do ano
passado. Embora pequeno, o aumento pode indicar a tão
esperada retomada do crescimento, que vem se estabilizando
no último trimestre, indo além da perspectiva da Anfavea, que
previa aumento apenas a partir de julho. Entre os campeões
de vendas, a GM lidera com 175.824 unidades, seguida por Fiat
(134.994), Volkswagen (124.929) e Ford (93.500).
Já no segmento de motos, as vendas em junho
registraram queda de 9,77%, (71.783 contra 79.553
unidades em maio). Na comparação com junho de 2016,
quando foram vendidas 80.964 motos, o resultado é de
uma queda de 11,34%. O segmento de motocicletas vem
sofrendo sucessivas quedas desde 2008 e deve apresentar
retração estimada em 13,5%. Honda (78,26%) e Yamaha
(13,24%) seguem liderando o segmento.
BMW
A montadora
alemã começou a
pré-venda da BMW
G 310 R. A motoca é
produzida na nova
fábrica do BMW
Group em Manaus e
assinala a estreia da
marca no segmento
de
motocicletas
abaixo de 500cc
do País. Possui motor monocilíndrico de 313cm³, capaz de
entregar 34cv de potência a 9.200rpm. O bloco é refrigerado
a água e conta com comando duplo de válvulas e injeção
eletrônica de combustível. A iniciativa é limitada para as 100
primeiras unidades e fica condicionada ao estoque. A chegada
da roadster às concessionárias está prevista para o segundo
semestre deste ano, com preço sugerido é de R$ 21.900,00. O
hotsite de pré-venda é o https://bmwmotorrad.net.br/g310r/.
Mais vendidos
O Onix liderou as vendas no mês de junho, com 14.923
unidades. O compacto da Chevrolet superou o Hyundai HB20
(9.715), Renault Sandero (9.087), Ford Ka (7.812), Chevrolet
Prisma (6.635), Fiat Mobi (6.562) e VW Gol (6.529).

Gol
O carro da Wolkswagen atingiu na última quarta-feira
(5) a marca histórica de 8 milhões de unidades produzidas
desde seu lançamento, em maio de 1980. O modelo liderou as
vendas no mercado brasileiro entre 1987 e 2014.

Nissan
R$ 70,5 mil será o preço de entrada do Kicks fabricado em
Resende (RJ). O SUV compacto foi apresentado oficialmente
nessa quarta-feira e passa a contar com uma versão de
entrada com câmbio manual de cinco marchas. De acordo
com a montadora, a meta é brigar pela liderança da categoria
atuando também nos segmentos de frotistas, taxistas e
pessoas com deficiência.
Toro
A picape da Fiat Toro terminou o primeiro semestre
como a mais vendida do Brasil, com 24.690 emplacamentos,
superando sua irmã menor, a Strada (24.029 unidades),
no ranking de vendas da Fenabrave. Ao todo, foram 5.579
unidades contra 4.024 exemplares da Strada.

