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Comércio aposta no crescimento de vendas para o carnaval 
O carnaval deste ano é no fim do mês, do dia 25 ao dia 28, mas, os 
comerciantes, já estão otimistas com as vendas dos artigos típicos da festa. 
Paetês, fantasias, máscaras e diversos itens colorem as vitrines e chamam 
a atenção do consumidor para a maior festa do país. 
Na avaliação de lojistas do setor na região da Rua 25 de Março, popular 
centro de compras da capital, as vendas já estão melhores do que em 2016. 
 
Leia mais 

 

Reforma Trabalhista: Rodrigo Maia constitui Comissão especial 

 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) constituiu, na última 
sexta-feira (3), a Comissão especial que vai debater e votar, 
conclusivamente, o PL 6.787/16, que trata da Reforma Trabalhista. O ato 
seguinte vai ser instalar o colegiado assim que os líderes partidários 
indicarem seus membros. 
Para relatar o Projeto, no colegiado, foi designado o deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN). O presidente da Comissão ainda não foi escolhido. 
Ele está no 3º mandato, é economista, professor e administrador público. 
Natural de Natal foi vereador na capital potiguar. 

Leia mais 

Alívio no dólar para quem pensa em viajar 
O dólar iniciou 2017 sem forças e semana a semana vem perdendo o valor, 
levando muita gente a refletir  se, na atual cotação, já não dá para pensar 
novamente nas férias no exterior ou em compras extras na passada por 
algum freeshop. 

Leia Mais 

 

Calendários não oficiais sobre saques do FGTS devem ser ignorados 

 

O alerta é da Caixa Econômica Federal. Calendários não oficiais 
sobre saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço que circulam na internet, tanto em redes sociais como 
sites ou aplicativos de celulares, não procedem e devem ser 
ignorados.  

A Caixa tem recebido denúncias sobre a existência de canais não 
oficiais informando cronograma de saque e recomenda que os 
interessados em saber mais informações sobre as contas inativas 
só entrem nos canais oficiais do próprio banco.  

Leia mais 

 Fique de olho! 

O IBGE divulga hoje dados de dezembro da produção industrial regional. 
Na semana passada, o Instituto informou que o Setor encerrou 2016 com queda de 6,6%. 
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