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Temer promete R$ 10 bilhões em obras para quem votar a favor da Reforma da Previdência
O presidente Michel Temer vai usar nova arma para tentar alcançar os 308
votos necessários para aprovação da Reforma da Previdência na Câmara: a
liberação de R$ 10 bilhões para a conclusão de obras em redutos eleitorais
de quem apoiar o governo.
É o que informa reportagem da Folha de S.Paulo. O dinheiro sairá da própria
economia gerada em 2018 com a eventual aprovação das novas regras da
Previdência em fevereiro.
Leia mais
0

Poupança tem maior ganho real desde 2006
Com a inflação oficial do país a 2,95% em 2017no menor nível em 18
anos, a caderneta de poupança teve em 2017 o maior ganho real
(descontada a alta generalizada dos preços) desde 2006.
Desconsiderada a inflação medida pelo IPCA, que ficou em 2,95% em
2017, o ganho real para o poupador chegou a 3,88%, O levantamento é
da provedora de soluções financeiras Economatica.
Leia mais
Reforma Trabalhista não perdoa infrações anteriores à nova Lei
Nota técnica do Ministério do Trabalho determina que a nova
legislação trabalhista não vale para infrações cometidas antes da
entrada em vigor da Reforma Trabalhista – Lei 13.467/17, que entrou
em vigor no dia 11 de novembro.
Com isso, segundo a Nota, condutas ilícitas praticadas antes da
vigência da Reforma Trabalhista e que, com a nova Lei, deixaram de
ser infração, continuam passíveis de punição.
Leia Mais
Consumir peixe leva a um sono melhor, indica pesquisa
Um artigo publicado recentemente no periódico científico “Scientific
Reports” mostrou que se alimentar de peixes pode ser um dos fatores
por trás de uma boa noite de sono.
Resultado foi atribuído à substância Ômega 3. Ingestão semanal já seria
suficiente para ter o benefício e melhorar funções cerebrais.
Leia mais

Inflação termina 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta
Divulgou o IBGE. Pela 1ª vez, o valor que corresponde ao índice acumulado no ano, ficou abaixo do piso da
meta do Banco Central, de 4,5% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

