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Grupo Pão de Açúcar pode vender Via Varejo 

O controle da Via Varejo, braço de eletroeletrônico do Grupo 
Pão de Açúcar (GPA), dono das bandeiras Ponto Frio e Casas 
Bahia, poderá ser vendido, apurou o ‘Estado’. O GPA, 
controlado pelo grupo francês Casino, contratou o Banco 
Santander para estudar alternativas para a empresa, que tem 
valor de mercado de quase R$ 4 bilhões. No início de outubro, 
o Estado publicou que o empresário Michael Klein, acionista 
da Via Varejo, estaria negociando a venda de suas ações na 
empresa com o grupo alemão Steinhoff, hoje sediado na 
África do Sul. 
 

Leia Mais 

 

INSS paga 2ª parcela do 13º salário a partir do dia 24 

 

 

A segunda parcela do 13º salário de aposentados, 
pensionistas e demais beneficiários do INSS será paga entre 
os dias 24 de novembro e 7 de dezembro. A primeira parcela 
já foi paga entre agosto e setembro. A parcela diz respeito a 
metade do benefício. Quem recebe acima de R$ 1.903,98 terá 
desconto, na metade a ser paga do abono, o percentual devido 
ao Imposto de Renda. 

 Leia Mais 

A PEC 241 e o extermínio de direitos sociais 

Com o aperto da crise econômica e o desequilíbrio entre 
receita e despesa pública, o Governo Federal observou a 
necessidade de sinalizar à sociedade a intenção de reduzir 
seus gastos. Assim como acontece em uma empresa que 
sofre com um mês ruim nas vendas ou uma família que foi 
afetada pelo desemprego, o Governo também tenta 
reequilibrar suas contas. 

Leia Mais 

 

 

 
 

Novembro Azul 

A campanha Novembro Azul alerta para prevenção e 
cuidados da saúde do homem. 
 

Nós da FENAVENPRO apoiamos esta iniciativa e 
você? 
 

Leia Mais 
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