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Reforma trabalhista: discussão no Senado evidencia retrocessos
O Senado Federal dedicou na terça-feira (16 de maio), para a
realização da segunda sessão temática destinada a analisar a
Reforma Trabalhista (PLC 38/17) do governo do presidente Michel
Temer. Os debates evidenciaram retrocessos e perversidades da
proposta.
Participaram dos debates a favor da Reforma Trabalhista,
consubstanciada no Projeto de Lei da Câmara 38/17, o ministro do
Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, a advogada especialista em
Direito Econômico, Celita Oliveira Sousa, e o presidente do Instituto
do Desenvolvimento do Varejo (IDV), Antonio Carlos Pipponzi.
Leia mais
Desembolsos do BNDES recuam 15% este ano
Os desembolsos do BNDES ainda refletem a recessão da economia,
registrando queda de 15% no primeiro quadrimestre deste ano contra
o mesmo período de 2016, informou o Banco, na terça-feira, em nota.
Nos quatro primeiros meses do ano, o BNDES desembolsou R$ 21,4
bilhões. Apenas em abril, foram R$ 6,3 bilhões, queda de 11% em
relação ao mesmo mês do ano anterior.
Leia mais

CPI da Previdência quer lista dos mil maiores devedores do país
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência se na
terça-feira (16 de maio) e aprovou requerimentos com pedidos
de informações a órgãos públicos. Entre eles, está uma
solicitação do senador Paulo Paim (PT-RS) à Receita Federal
especificando os mil maiores devedores do sistema
previdenciário.
O senador requer o montante no mês de abril de 2017 dos
débitos inscritos na dívida ativa previdenciária e demais receitas
da seguridade social, por tipo de tributo e por empresa
devedora. Ele também quer uma estimativa da efetiva
capacidade de recuperação dos créditos tributários nos
próximos dez anos.
Leia Mais
Cliente de classe média e alta é maioria em “atacarejos”
Os consumidores mais pobres e os empreendedores são minoria nas
lojas de atacarejo, que misturam atacado com varejo e têm a
proposta de vender alimentos, itens de higiene e limpeza com preços
mais em conta do que nos hipermercados.
Inicialmente, esse tipo de loja atraía predominantemente os
pequenos empreendedores, como pizzaiolos, “dogueiros”, por
exemplo, que conseguiam comprar grandes volumes de insumos para
os seus negócios com preços menores.
Leia mais
Dívida previdenciária cresce 15% ao ano
E supera R$ 433 bilhões disse procurador-geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, em audiência pública
interativa segunda-feira (15 de maio), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência.

