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Carnaval deve movimentar mais de R$ 11 bilhões no País
O feriado de Carnaval, que este ano ocorre de 9 a 13 de fevereiro,
deve injetar R$ 11,14 bilhões na economia nacional e resultar em
um fluxo total de 10,69 milhões de viajantes brasileiros e cerca de
400 mil turistas internacionais.
As estimativas foram divulgadas pelo Ministério do Turismo. As
cidades mais procuradas para o carnaval, segundo o Órgão, são: Rio
de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda.
Leia mais
Centrais apostam em duas frentes para restabelecer o imposto sindical
Apesar de a nova Lei trabalhista determinar o fim do imposto sindical a
partir deste ano, fonte de renda dos Sindicatos desde a década de 1940,
a questão ainda é rodeada por insegurança jurídica, assim como diversos
trechos das alterações efetuadas e em vigor a partir da Reforma das
relações entre empregadores e empregados.
Com todos os temas desaguando no Supremo Tribunal Federal (STF), o
imposto sindical já é alvo de pelo menos seis Ações Diretas de
Inconstitucionalidades (Adins), que aguardam por uma decisão. As Ações
foram propostas por Confederações e estão sob a relatoria do ministro
Edson Fachin. Em outra frente, lideranças sindicais tentam restabelecer a
obrigatoriedade do tributo por meio de Medida Provisória no Congresso.
Leia mais
"Brasil é vítima do seu Congresso", diz Instituto francês Sciences Po
O Observatório Político da América Latina e do Caribe (OPALC), ligado
ao renomado Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), fez
um balanço pessimista sobre as chances de o Brasil superar seus
problemas políticos e apontou que o Congresso é o grande obstáculo
para que o País realize mudanças profundas no seu sistema.
O capítulo do relatório dedicado ao Brasil afirma que o País "entrou em
2017 em um período de estabilização, mas, também, de estagnação
econômica" e é "bastante improvável que o próximo presidente conte
com influência política junto ao Congresso" para "tirar o país da inércia".
Leia Mais
Ovos de Páscoa deverão subir 3% este ano
A Páscoa, neste ano, vai ser comemorada em abril. Mas, desde agora, a
indústria do chocolate já trabalha a todo vapor para abastecer o
comércio.
De acordo com as fabricantes do produto, os preços dos ovos estarão em
média, 3% mais caros nesta temporada.
Leia mais
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“Todos pela Previdência”
O Governo pretende lançar a partir do dia cinco de fevereiro, na volta do recesso do Congresso – nova
Campanha unificada (sites oficiais e redes sociais) em favor da Reforma da Previdência.

