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Vendas no comércio eletrônico devem crescer 10% no Dia dos Pais 

O comércio eletrônico brasileiro deverá faturar R$ 1,94 bilhão, 10% a 

mais em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo 

estimativa da Ebit, empresa de informações sobre o e-commerce 

brasileiro. O número de pedidos deverá crescer 11% na comparação com 

o ano anterior, para 4,5 milhões, e o tíquete médio deve permanecer 

estável, em R$ 438. 

O Dia dos Pais, que será comemorado em 13 de agosto, é a primeira data 

importante para o varejo eletrônico no segundo semestre. 

Leia mais 

 

Fazenda tenta conter pressão para rever aperto fiscal e liberar gastos 

 

Sob pressão para rever a meta de aperto fiscal e liberar mais recursos 

para gastos do governo, o Ministério da Fazenda trabalha para conter 

abaixo de R$ 10 bilhões o aumento do rombo previsto para o 

Orçamento deste ano. 

A equipe econômica já vê como inevitável a mudança na meta fiscal 

estabelecida pelo governo, que prevê um deficit de R$ 139 bilhões 

neste ano. A avaliação é que será melhor para a credibilidade da 

política econômica rever a projeção agora do que insistir em um 

objetivo que é impossível de ser atingido. 

Leia mais 
 

PGT cobra de ministro do Trabalho manutenção de combate a trabalho escravo 
O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, cobrou do 

ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a manutenção das 

fiscalizações de combate ao trabalho escravo e ao trabalho 

infantil em todo o Brasil. Em reunião realizada no dia 26 de 

julho passado, marcada a pedido de Fleury, o ministro afirmou 

só ter recursos garantidos até o mês de agosto. No entanto, 

comprometeu-se em buscar soluções que assegurem as ações 

até fim do ano. 

Leia Mais 
 

Câmara rejeita pedido para investigar Temer 

 

O plenário da Câmara rejeitou nesta quarta-feira (2) o pedido da 

Procuradoria-Geral da República (PGR) para autorizar a análise de 

denúncia criminal contra o presidente Michel Temer (PMDB), por 

corrupção passiva, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Antes 

mesmo do encerramento da votação, os parlamentares da base aliada 

já comemoravam o resultado assim que foram alcançados 159 votos 

contrários ao prosseguimento das investigações. 

 Leia mais 

 

Pesquisa de Satisfação Social dos serviços do TST 

Acesse www.tst.jus.br, até 30 de setembro, e avalie a qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. Os usuários dos serviços do Órgão informam seu índice de satisfação com as atividades realizadas e 

indicam sugestões de melhoria. 
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