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Com revisão de benefícios do INSS, bancos limitam consignado 

 

A revisão das aposentadorias por invalidez concedidas pelo INSS ligou 
um sinal de alerta nas concessões de crédito consignado. 

Safra e Daycoval já suspenderam os novos empréstimos a esses 
beneficiários temendo um aumento no número de calotes quando o 
governo começar o pente-fino, em março do ano que vem. 

Leia Mais 
 

Como evitar fraudes nas compras on-line 

 

Antes de comprar, é muito importante saber com quem 
está negociando. Informações como CNPJ, endereço físico 
e reputação do site devem ser observadas. 

Leia Mais 

 

Assaí Atacadista deve abrir 8 lojas até dezembro 

 

 

Com a meta de expandir a sua presença nas Regiões Norte e no 
Nordeste para acelerar o crescimento, o Assaí Atacadista, do 
Grupo Pão de Açúcar, deverá abrir, até dezembro, mais oito lojas e 
fechar 2016 com 13 unidades, em 11 Estados. 

Leia Mais 

Contratações para o Natal caem ao nível de 2006 
 

O Natal deste ano vai gerar um número menor de contratações em 
todo o País. Levantamento da Federação Nacional das Empresas de 

Terceirização e de Trabalho Temporário  mostra que serão criadas 
101 mil vagas, número 3% inferior a 2015, o menor nível em 10 anos 

Leia Mais 

 
 
 

Multas de trânsito mais caras 

 

Um olho no trânsito e outro no bolso. Dentro de 15 dias, cometer 
infrações vai sair mais caro para os motoristas. É que a partir de 1º 
de novembro, todas as multas – leves, médias, graves e gravíssimas – 
serão reajustadas em até 66,12%, com base em alterações na 
legislação do trânsito, sancionadas em maio deste ano e que só 
entram em vigor nesta data. 

Leia Mais 

 
 

Outubro Rosa 

A FENAVENPRO já abraçou esta causa e você? 
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