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Diferença no preço da gasolina
é de quase 70 centavos em JP
Pesquisa aponta o menor valor para os consumidores a R$ 3,00 e o maior ficou em R$ 3,698 nos postos
O consumidor pessoense poderá economizar até
69,8 centavos ao abastecer o
veículo com gasolina comum
nos postos da capital. Pesquisa comparativa de preços realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-JP), divulgada ontem, encontrou o
menor valor a R$ 3,00 (posto
Petrobel, no Bairro Torre) e o
maior a R$ 3,698 (Auto Posto
Valentina, no Bairro Valentina Figueiredo).
O produto, que vem
apresentando redução nos
preços nos últimos dois meses, segundo pesquisas do
Procon-JP, estava com o menor valor de R$ 3,149 no levantamento realizado no último dia 26 de junho.
O secretário do Procon-JP, Ricardo Holanda,
lembra ao consumidor que
este menor valor se refere
à compra à vista. “No caso
de pagamento em cartão de
crédito para abastecimento
da gasolina, o menor preço
registrado na pesquisa está
em R$ 3,099”. A pesquisa
também constatou que dos
103 postos em atividade em
João Pessoa, 83 mantiveram
o preço da gasolina, 73 reduziram e três aumentaram em
relação ao levantamento anterior. “A forma de pagamento
deve estar visível para todos
os consumidores porque, se
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Posto deve exibir a forma de pagamento de combustíveis de forma clara e visível para os consumidores
não estiver especificada essa
informação de forma clara,
o dono do estabelecimento
estará incorrendo em erro,
o que deve ser informado ao
Procon-JP”, alerta Ricardo Holanda.

Álcool
O litro do álcool, segundo a pesquisa atual, registrou
uma leve redução no valor em
relação à pesquisa anterior
(que era R$ 3,729). Atualmente, o álcool está com o menor preço sendo praticado a
R$ 2,699 (postos Expressão –
Centro, Bessa e Tambaú; Independência – Tambiá, e Opção
- Torre) e o maior preço conti-

nua em R$ 3,099 (Posto Monsenhor Magno – Muçumagro e
Quadramares - Manaíra).
Dos estabelecimentos
que comercializam o produto
em João Pessoa, 83 mantiveram o preço, dois aumentaram e 12 reduziram.

Diesel
A pesquisa registrou
que o menor preço do litro do
óleo diesel comum continua
em R$ 2,690 (posto Opção –
BR-101, Boa Viagem – Distrito
Industrial, Três Lagoas – Costa e Silva e Estrela do Geisel Geisel) e o maior em R$ 3,160
(Posto Cidade – Cidade Universitária). Não foi verificado

aumento do produto em nenhum posto, mas reduziu em
11 e manteve o preço em 27.

GNV
Quanto ao Gás Natural
Veicular (GNV), a pesquisa
verificou que o produto
manteve o menor preço,
R$ 2,480 (Estrela – Geisel,
Pichilau – Cristo, e Maxi - Oitizeiro) da pesquisa anterior,
com o maior em R$ 2.790
(posto Z – Cidade Universitária). Os preços se mantiveram
nos 11 postos que comercializam o produto na capital. Para
consultar a pesquisa completa, o consumidor deve acessar
o link https://goo.gl/fjRjmp

Tratamento em risco

Fabricantes devem alertar população
sobre remédios que saem de linha
Quando pacientes e
usuários deixam de encontrar remédios e medicamentos no mercado, podem
recorrer à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para saber o motivo
da falta de abastecimento.
A agência não pode
obrigar os fabricantes a
continuarem oferecendo
o produto. No entanto, as
empresas precisam alertar os consumidores com
pelo menos seis meses de

antecedência que vão encerrar a produção. Para
não comprometer o tratamento, os pacientes devem
pedir orientações ao médico
e também ao farmacêutico
para substituir o remédio
que saiu de linha, para utilizarem um medicamento alternativo ou genérico.
O Brasil tem cerca de
25 mil medicamentos registrados, sendo que desses,
pelo menos 12 mil foram
comercializados em 2016.

Isso sem contar os homeopáticos, fitoterápicos, odontológicos, polivitamínicos e
produtos notificados.
Ao perceber que os
itens estão em falta nas prateleiras, os usuários podem
entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC) do laboratório para saber onde
o produto está disponível
e averiguar o problema. A
Anvisa disponibiliza ainda
uma lista da Descontinua-

ção de Medicamentos, que
os pacientes podem consultar para saber se os remédios ainda são fabricados.
Também é possível denunciar as empresas que não
informaram sobre o fim das
produções.
Os medicamentos podem ser retirados do mercado por vários motivos,
como problema de distribuição, cancelamento de
registro e irregularidades
no controle de qualidade.

Procon-PB vai treinar
estudantes de Direito

Adesão de escola privada
ao Saeb termina amanhã

Os estudantes do curso
de Direito da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB)
interessados em estagiar
na Autarquia de Proteção
e Defesa do Consumidor
(Procon-PB) passarão por
um treinamento. Os detalhes desse treinamento
foram definidos após uma
reunião, que contou com
a presença da superintendente do Procon-PB, Késsia
Liliana, e representantes da
instituição de ensino.
No encontro, foi definido que o treinamento deve
acontecer na UFPB entre
os dias 25 de julho e 1 de
agosto de 2017. Dentre os

O prazo para escolas particulares aderirem ao Sistema de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb) 2017 termina amanhã.
O Saeb verifica o desempenho
das escolas no Brasil e este é
o primeiro ano em que fica
aberto às instituições privadas,
com participação facultativa.
As escolas participantes, que
cumprirem os critérios determinados, terão o cálculo de seu
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), antes
restrito às escolas públicas. O
indicador é divulgado a cada
dois anos, e combina resultados do Saeb com os dados do
censo escolar. A adesão pode
ser feita por termo disponível
no portal do Instituto Nacional

assuntos abordados, estão
aulas específicas sobre direitos básicos do consumidor, plataforma do Consumidor.gov e Sindec.
Com essa capacitação,
a expectativa é que os estudantes possam aperfeiçoar
o atendimento ao público e
a mediação na consultoria
jurídica ou Câmara Recursal, possibilitando uma melhor qualidade de serviços.
“O Procon-PB recepciona
de braços abertos os estudantes que irão adquirir conhecimentos iniciando sua
carreira profissional jurídica com embasamento e prática”, afirma Késsia Liliana.

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
responsável pela avaliação. Ao
se inscreverem, as escolas devem preencher os dados declarados ao censo escolar deste
ano e do ano passado. É necessário o pagamento de uma taxa.
No sistema, serão avaliados
estudantes dos quinto e nono
anos do Ensino Fundamental, além do terceiro ano do
Ensino Médio. Estima-se que,
neste ano, 7.619.852 alunos,
em 14.825 escolas, participem
do processo. Além de avaliar a
qualidade da Educação Básica, o sistema oferece subsídios
para a formulação, a reformulação e o monitoramento de políticas educacionais.

A8
O novo sedã topo de linha da Audi, o A8 2018, foi revelado na Alemanha de olho nas próximas gerações de veículos autônomos. O A8 vem com assistentes que levam o carro
sozinho em condições de tráfego pesado até 60 km/h, entre
outras facilidades. O modelo vem equipado de fábrica com
sistema elétrico de 48V e assistência micro-híbrida. Na motorização, o germânico conta com propulsores V6 3.0 TFSI
e 3.0 TDI, com 345cv e 286cv, respectivamente. Em um futuro próximo, virão também os novos V8 4.0 TFSI e 4.0 TDI,
com 466cv e 441cv, além do W12 6.0 TFSI, sem potência
revelada. Em todas as versões, o A8 opera com motor elétrico para religar o motor e iniciar o movimento, reduzindo
o consumo em 0,7 litro a cada 100 km.
HR-V
De acordo com levantamento da consultoria Jato, Honda HR-V é o SUV mais vendido na Paraíba. Nas vendas globais do país em 2017, o modelo também é o mais vendido do
mercado, seguido de Compass e Renegade. No entanto, na
região Nordeste, é o Jeep Compass que domina o segmento.
Perua
A C300
Estate Avantgarde passa
a ser a única
sation wagon
da Mercedes-Benz à venda
no Brasil. A
versão equipada com o motor 2.0 turbo de 245cv de potência
e 37,7kgfm de torque está tomando o lugar da C180 Estate 1.6.
Com preço sugerido de preço sugerido é de R$ 265,9 mil, a perua tem câmbio automático de nove marchas e tração traseira,
pesa 1.595kg acelera até os 100km/h em 6,1 segundos, com
velocidade máxima limitada eletronicamente de 250km/h.

Aniversário
A Dana, fabricante que atua nos setores de sistemas
de transmissão, vedação e gerenciamento térmico para as
montadoras, comemora 70 anos de atividades no país.

Troller
A montadora registrou em junho um
aumento nas vendas do
utilitário T4, incluindo
as versões XLT e Bold.
Ao todo, foram comercializadas 141 unidades
do veículo, um crescimento de 23% comparado ao mês anterior e 16% acima do
mesmo período no ano passado.

Investimento
A fábrica da GM em Gravataí (RS) passará pela terceira fase de expansão, com investimento de R$ 1,5 bilhão. Por
trás disso, está a ideia de produzir um utilitário esportivo
compacto para 2020 para substituir o Tracker. O foco nas
exportações também faz parte do projeto da GM para o
novo produto.

Moto
A BMW está renovando sua S 1000 RR. O modelo 2017
ganhou novos grafismos e opções de cores branco/ vermelho e cinza/ preto. O preço não mudou, partindo de R$ 75,9
mil. O modelo produzido em Manaus também está mais seguro, com adoção do freio ABS Pro integrado ao Modo de
Pilotagem Pro. O motor continua tetracilíndrico em linha
de 999cc, mas agora desenvolve potência máxima de 199cv
a 13,5 mil rpm e máxima de200 km/h.
Bateria
A Moura lançou novo produto no mercado de olho nos
carros híbridos e elétricos. A nova bateria promete aguentar o tranco dos carros Start&Stop, que desligam o motor
quando parado para economizar combustível.

