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Governo regulamenta salário mínimo de 2017 em R$ 937
O novo salário mínimo é R$ 57 - maior do que o atual -, mas ficou R$ 8,8
abaixo dos R$ 945,8 que haviam sido propostos em agosto pelo governo
federal. Segundo o Decreto, o valor diário do salário mínimo
corresponderá a R$ 31,23 e o valor horário, R$ 4,26. A nona economia do
mundo capitalista tem um dos menores custos com o trabalho.

Leia mais
Entrega de declaração do IR 2017 começa dia 2 de março
O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 começa no dia 2 de
março e vai até 28 de abril, segundo o Diário Oficial da União e
comunicado divulgado no site da Receita Federal no último dia 6 de
janeiro. A declaração se refere aos ganhos dos contribuintes no ano
de 2016.
Leia mais

Receita libera consulta a lote de restituições na malha fina
A Receita Federal liberou ontem (9 de janeiro) a consulta a um lote de
restituições do Imposto de Renda referentes aos anos de 2008 a 2016. O
lote inclui declarações que haviam caído na malha fina e foram
regularizadas. As restituições de 177.539 contribuintes totalizam R$ 370
milhões e devem ser pagas na próxima segunda-feira (16). O dinheiro é
depositado na conta indicada pelo contribuinte em sua declaração.
Leia mais

Feriados em 2017 podem tirar R$ 10,5 bilhões do comércio
O varejo brasileiro deve ter uma perda de R$ 10,5 bilhões neste ano
por conta dos feriados nacionais que emendam com finais de semana,
segundo cálculos divulgados pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP).
Leia mais

Juros sobem em todas as linhas de crédito para pessoa física em 2016
Juro médio de principais modalidades passou de 139,78% ao ano em
dezembro de 2015 para 156,33% ao ano em dezembro de 2016. Juro
do cheque especial é o mais alto desde 1999. Quem aponta é a
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac).

Leia mais

Pesquisa Mensal do Comércio
O IBGE divulga hoje a PMC referente a novembro. O Bradesco estima alta de 0,4% em relação ao mês anterior e queda
de 4,2% frente a novembro de 2015
.

