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Deputadas e senadoras definem pauta para Semana da Mulher
Já está pronta a pauta que a bancada feminina no Congresso pretende
ver aprovada nesta semana em que é lembrado o Dia Internacional da
Mulher, 8 de março.
Entre propostas que tramitam entre a Câmara dos Deputados e o
Senado, 27 estão na lista das parlamentares. No Senado, quatro
propostas que já passaram pelas comissões da Casa e estão prontas
para a análise do plenário foram consideradas prioritárias.
Leia mais
É golpe! Cartas que pedem atualização de dados bancários na Receita Federal são falsas
Alerta o próprio Órgão. Em Nota divulgada na segunda-feira desta
semana (5 de março), a Receita diz que contribuintes têm recebido
cartas por via postal, na própria residência, intimando-os a
regularizar os dados cadastrais.
Nessa correspondência, há um endereço eletrônico para acesso e
atualização dos dados. A orientação ao contribuinte é, que, “caso
receba esse tipo de correspondência, destrua e jamais acesse o
endereço eletrônico indicado”, diz a Nota.
Leia mais
Páscoa é o primeiro grande teste do ano para o varejo brasileiro
Depois de um crescimento de 6% nas vendas de Natal, o setor e marcas
especializadas em chocolates se preparam para espantar o fantasma
da recessão e esquecer os números de 2017 - de acordo com a
Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (ABICAB).
Ano passado, o volume de vendas foi 38% menor em relação a 2016.
Leia Mais
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Randolfe aponta desemprego para contestar eficácia da Reforma Trabalhista
Em pronunciamento que contestou a eficácia da Reforma Trabalhista, o
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) citou estatísticas que apontam a
elevação do desemprego e do subemprego.
Para o senador, os números do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) indicam que o trabalhador brasileiro ficou mais
vulnerável e exposto à informalidade, situação que atinge principalmente
mulheres, negros, jovens e pessoas de baixa escolaridade.
Leia mais
IBGE divulga inflação do mês
O IBGE vai divulgar na próxima sexta-feira (9 de março) o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) de fevereiro. Em janeiro, ele desacelerou a 0,29%, menor marca desde o Plano Real, em 1994.

