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Contribuinte já pode atualizar CPF pela internet
A Receita Federal oferece na página do Órgão na internet
(idg.receita.fazenda.gov.br) , um formulário eletrônico que permite a
alteração instantânea de dados como nome, endereço, telefone e
título de eleitor.
Segundo a Receita, o serviço estará disponível 24 horas por dia e
poderá ser usado tanto por brasileiros como por estrangeiros
residentes no Brasil, independentemente da idade. O Órgão estima
que 191 milhões de contribuintes serão beneficiados pela ferramenta.

Leia mais
Com crescimento do Assaí, vendas de alimentos do Grupo Pão de Açúcar crescem 12,1%
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) teve mais um trimestre, em que as
vendas do varejo alimentar, foram puxadas pelo formato de lojas
conhecido como “atacarejo”, segmento no qual a companhia atua
com a bandeira Assaí.
As vendas da Rede cresceram 35,8%, entre outubro e dezembro do
último ano, na comparação com os mesmos meses de 2015, chegando
a R$ 4,255 bilhões.
Leia mais
Parcela máxima do seguro-desemprego sobe para R$ 1,6 mil
O valor máximo do seguro-desemprego pago ao trabalhador que
ganhava mais de R$ 2.417,29, teve aumento de R$ 101,48 na parcela,
passando de R$ 1.542,24, em 2016, para R$ 1.643,72 este ano. O novo
valor entrou em vigor na última quarta-feira, 11.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o cálculo anual do
seguro-desemprego considera a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), que em 2016 teve alta de 6,58%. O
benefício pode ser pago de três a cinco parcelas.
Leia Mais

Chão de Fábrica
O custo para atividade industrial no Brasil, um dos mais altos do mundo
em 2014, caiu em 2016 e chegou a um patamar ao de China e Estados
Unidos, segundo a consultoria BCG.
O país teve 103 pontos e ficou em 18º no índice que completa o cenário
de 34 mercados com a competividade norte-americana, usada como
referência e equivalente ao valor cem.

Leia mais
Prévia da inflação do mês
O IBGE vai informar na próxima quinta-feira (19 de janeiro) a variação do IPCA-15. Projeções colhidas pela
Bloomberg apontam alta de 0,44%. O índice anterior foi de 0,19%.

