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Temer tem encontro com ministros e parlamentares para discutir Reforma 

O presidente Michel Temer se reuniu domingo passado (9 de 
abril) na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), com quatro ministros da base aliada e com o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para discutir a Reforma 
da Previdência. 
Ficou acertado que haverá um novo encontro, hoje, no qual o 
presidente discutirá a Reforma com todos os líderes de sua base 
na Câmara dos Deputados e com todos os deputados da base da 
Comissão Especial da Reforma.  
  

Leia mais 
 

Pensar fora da Cápsula 

 

A Colorcon, fabricante americana de revestimentos e substâncias para 
comprimidos, inaugurará neste ano uma fábrica em Indaiatuba, no 
interior de São Paulo. 
A planta, que terá 2.000m2 de área produtiva e outros 2.000m2 para 
armazenagem, será a primeira da farmacêutica na América Latina e 
abastecerá mercados vizinhos, como Argentina e Colômbia. 
  

Leia mais 

Empresas de grande porte vão propor Acordos a trabalhadores com Ações na Justiça do Trabalho 

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Emmanoel Pereira, 
recebeu na quarta-feira passada (5 de abril) representantes de 
grandes empresas que se comprometeram a propor acordos a 
trabalhadores que têm ações na Justiça Trabalhista, dando fim a 
milhares de processos.  
Todas as propostas apresentadas pelas empresas serão analisadas 
por advogados e trabalhadores durante a III Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista, que acontecerá de 22 a 26 de maio de 2017 
em todas as regiões brasileiras. 
 
Leia Mais 

 

Novos shoppings centers operam com mais da metade das lojas vagas 

 

Os shoppings centers que vêm sendo abertos no Brasil encaram uma 
dificuldade cada vez maior de atrair lojistas. Segundo um estudo feito 
pelo Ibope Inteligência, os vinte centros de compra, abertos no ano 
passado, operam com uma vacância média de 55% – ou seja, mais da 
metade das lojas estão vagas. 
A situação difícil já tinha sido registrada em pesquisas anteriores do 
Ibope. Os shoppings abertos entre 2013 e 2015, por exemplo, vinham 
operando com 45% das lojas vazias. 
 

Leia mais 

 
Queda nos juros 

 
Com isso, a procura por imóveis deve crescer. Mas estoques elevados podem evitar alta de preços segundo o Comitê 
de Política Monetária (Copom) do Banco Central que vai anunciar sua decisão amanhã sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. 
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