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Cartões de crédito terão novas regras 

A partir do dia 3 de abril entram em vigor as novas regras do 
rotativo do cartão de crédito. Quatro dos cinco principais Bancos 
brasileiros do varejo – Banco co Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco 
e Santander - já anunciaram mudanças e alguns baixaram o 
índice em 10%.  
Entre as mudanças está não deixar mais nenhum cliente por mais 
de um mês no rotativo do cartão, modalidade que aplica as 
maiores taxas de juros do mercado. 
 

Leia mais 
 

Presidente da Câmara pauta para hoje Projeto de Terceirização da mão de obra 

 

O Projeto, em fase final de tramitação, que permite a terceirização de 
todas as atividades da empresa entre outras alterações na CLT, é o 
destaque da pauta do plenário hoje (21demarço) e se estende até quinta-
feira (23).  
Os deputados precisam analisar o substitutivo do Senado ao PL 4.302/98, 
do Executivo. A matéria é o único item previsto para hoje. 
 

Leia mais 

Ministra do TST critica Reforma Trabalhista 
A Comissão especial que examina e vai votar a chamada Reforma 
Trabalhista, consubstanciada no PL 6.787/16, realizou duas 
Audiências Públicas em 14 de março passado.   
O colegiado recebeu a ministra do Tribunal Superior do 
Trabalho, Delaíde Arantes, além de representantes do Ministério 
Público do Trabalho (MPT). A ministra defendeu que há “grandes 
inverdades” nos argumentos do governo para promover a 
Reforma. 
 
Leia Mais 
  

Coreia do Sul suspende a proibição de importações de frango brasileiro 

 

A Coreia do Sul suspendeu a proibição temporária de importações de 

frango da BRF após confirmar que nunca comprou esse tipo de produto 

estragado do Brasil, informou a agência Bloomberg. A decisão de 

suspender a importação foi tomada após a Operação Carne Fraca 

apontar fiscalização irregular de frigoríficos no Brasil.  

 

Leia mais 

 PEC da Reforma da Previdência 

A Proposta de Emenda Constitucional recebeu 131 emendas válidas para serem analisadas pelos deputados 
integrantes da Comissão Especial da Reforma da Previdência. 
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