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Governo pretende aprovar Projeto da Reforma Trabalhista-Sindical até final do mês
Depois de longa reunião que durou mais de nove horas, a Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado, aprovou na terça-feira (6 de
junho), numa votação apertada, por 14 votos a favor e 11
contrários, o Projeto de Lei da Reforma Trabalhista-Sindical (PLC
38/17 - PL 6.787/16).
O relator da matéria na CAE, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES),
também será o responsável na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
Ele pretende apresentar parecer no segundo colegiado de mérito
ainda hoje (8 de junho).
Leia mais
Dia dos Namorados deve injetar R$ 11,5 bilhões na economia, estimam entidades
Segundo levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
De acordo com a pesquisa, 61% dos brasileiros, cerca de 92 milhões
de pessoas, presentearão alguém no próximo dia 12 de junho.
De acordo com a pesquisa, a maior parte dos consumidores não
pretende aumentar os gastos com relação ao ano passado. Apenas 9%
desses consumidores disseram que têm a intenção de gastar mais com
os presentes. A maior parte (32%) planeja gastar a mesma quantia que
em 2016, enquanto 24% pensam em diminuir. Os consumidores
indecisos sobre o valor do presente são 16%.
Leia mais

Aché planeja crescer no mercado externo e acelera lançamentos
O Aché, um dos maiores Laboratórios brasileiros, está
pavimentando o caminho para internacionalizar seus
negócios. Hoje responsáveis por menos de 1% da
receita, as exportações deverão representar mais de 5%
das vendas em cinco anos.
Leia Mais

Na crise, brasileiros cortam refeições fora de casa
Com menos dinheiro no bolso por conta da crise, o brasileiro está
cortando o número de refeições feitas fora de casa. É o que mostra
uma pesquisa da consultoria GS&MD.
Segundo o levantamento, de janeiro a março deste ano, 3,5 bilhões
de refeições foram feitas em restaurantes e lanchonetes no país – 100
milhões a menos que no 1º trimestre de 2016. “O emprego e a renda
têm impacto importante nessa redução de tráfego, o consumidor está
adotando um comportamento mais racional”, avalia Eduardo
Yamashita, diretor de inteligência de Mercado da GS&MD,
responsável pelo estudo.
Leia mais
Juro da casa própria na Caixa vai levar em conta perfil do cliente
Novo cálculo para crédito imobiliário deve começar a valer a partir do 2º semestre, segundo a Caixa Econômica
Federal. A ideia do Banco é cobrar menos de clientes com um perfil de risco melhor.

