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FENAVENPRO participa de Seminário sobre Reforma da Previdência
A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
realizou no último 21 de fevereiro o “Seminário Nacional sobre
a Reforma da Previdência: Nenhum direito a menos”. O evento
reuniu cerca de 200 dirigentes sindicais de todo o país,
advogados, auditores fiscais da Receita Federal e parlamentares.
O projeto de Reforma da Previdência Social encaminhada pelo
governo federal ao Congresso Nacional, em dezembro de 2016,
recebeu duras críticas no encontro.
Leia mais

Crescer e Distribuir
Após fazer um investimento de R$ 54 milhões para ampliar sua capacidade
produtiva, a Sandoz, farmacêutica direcionada a genéricos do grupo
Novartis, planeja ampliar sua estrutura de distribuição em 2017.
“Está em discussão fazer um centro de distribuição em São Paulo, o que
provavelmente será trabalhado junto com a Novartis. A ideia é ter isso em
funcionamento até o fim deste ano” diz o diretor-geral, André Brázay.
Leia mais
Aneel define em R$ 62 bi valor de indenizações ao setor elétrico e conta será repassada ao consumidor
Os consumidores sentirão novamente os efeitos negativos da
redução da tarifa de energia elétrica autorizada em 2013,
durante a gestão da presidente Dilma Rousseff. Na época, a
redução chegou a até 20%. No entanto, no ano seguinte, a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou novos e
sucessivos aumentos que invalidaram a redução.
O custo dessa redução que durou pouco mais de um ano, no
entanto, ainda será repassado aos brasileiros. A estimativa é que
a alta na conta fique em torno de 7,17% em 2017.
Leia Mais

Expectativa de vida cresce e mulheres se aproximam dos 90 anos
A expectativa de vida continuará crescendo nos países desenvolvidos e
rondará os 90 anos entre as mulheres de países como Coreia do Sul,
França e Espanha, segundo um estudo publicado na quarta-feira (22 de
fevereiro).
“Há até pouco tempo, muitos cientistas pensavam que a expectativa de
vida nunca superaria os 90 anos”, lembrou o professor Majid Ezzati,
principal autor do estudo publicado na revista médica britânica The
Lancet.
Leia mais
Remédios 3,4% mais caros em abril
O brasileiro vai gastar mais na farmácia a partir de abril. Os medicamentos devem subir, em média, 3,4% nas
contas da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).

