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Jucá diz que MP da Reforma Trabalhista será editada no dia 11
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) afirmou, na
última quarta-feira (1º de novembro), que a Medida Provisória que fará
modificações na Reforma Trabalhista, já aprovada no Congresso, será
editada no próximo 11 de novembro. A data é o dia em que as
mudanças na Lei trabalhista feitas pela Reforma entram em vigor.Há
meses o governo é pressionado pela oposição para mostrar o conteúdo
da MP. O governo já havia sinalizado que ela seria editada apenas em
novembro, por causa da data de vigência da Lei.
Leia mais
0

Já começou o Feirão on-line para consumidor negociar dívida
Quem está com dívidas atrasadas pode aproveitar os mutirões de
bureaus de crédito para renegociar seus débitos antes do ano chegar
ao fim.
Nesta segunda-feira (6), começa o Feirão Limpa Nome da Serasa
Experian, que permite a renegociação de pendências pela internet até
30 de novembro. Não há previsão de data para a versão presencial do
Feirão.
Leia mais
Governo revê de R$ 969 para R$ 965 previsão para o mínimo de 2018
O Ministério do Planejamento informou no dia 30 de outubro,
que o governo baixou novamente a previsão para o salário
mínimo de 2018, passando de R$ 969 para R$ 965. Cerca de 45
milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo, entre
aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em
parte, pagos pelo governo federal.
A estimativa consta da mensagem modificativa da proposta de
orçamento de 2018, que ainda será enviada ao Congresso
Nacional.
Leia Mais
Grandes Redes de Supermercados brigam com ‘mercadinhos’ para crescer
Os estabelecimentos estão numa corrida para conquistar o comércio de
vizinhança, um segmento dominado por cerca de 60 mil pequenas lojas
independentes, com até quatro caixas registradoras, que começa a sentir
de perto a concorrência das gigantes do varejo.
Entre janeiro de 2014 a agosto de 2017 cresceu 55,5% o número de lojas
de vizinhança de cadeias organizadas, de 1.735 para 2.698, aponta a
Consultoria Nielsen, especializada em pesquisas de mercado.
Leia mais
Juros ficam abaixo de 7% e queda deve persistir em 2018
A previsão é do Comitê de Política Monetária caso o cenário básico evolua conforme o esperado. Os
integrantes do Copom ainda sinalizaram que o corte de juros será de 0,5 ponto percentual e deve ocorrer no
próximo encontro do colegiado, marcado para 5 e 6 de dezembro.

