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Preço da gasolina nas Refinarias sobe hoje 1,20%
A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem
tributo nas Refinarias, que entra em vigor hoje (30 de agosto), será de
R$ 2,1079, alta de 1,20% sobre os R$ 2,0829 atuais.
O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de
junho, em R$ 2,0316.
Leia mais
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TRTs ignoram Reforma Trabalhista e reajustam Processos acima da inflação
Os maiores Tribunais Regionais do Trabalho do país, como os de SP e
MG, ignoram a nova CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, na
correção de dívidas trabalhistas, e aplicam um índice mais vantajoso
para os empregados.
Dos 24 TRTs, ao menos sete neste ano já contrariaram a Reforma
Trabalhista, em vigor desde novembro de 2017. Decisões dessas
Cortes corrigiram passivos como horas extras, com o IPCA-E (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo-Especial), uma derivação do índice
oficial de inflação.
Leia mais
População brasileira passa de 208,4 milhões de pessoas
A população brasileira é de 208.494.900 habitantes, espalhados pelos
5.570 municípios do país, de acordo com dados divulgados na quarta
desta semana (29 de agosto) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A estimativa é referente a 1º de julho e mostra crescimento populacional
de 0,82% de 2017 para 2018. No ano passado, o Brasil tinha 207.660.929
habitantes.
Leia Mais
Inadimplência cresce também entre trabalhadores de renda mais alta
O aumento da taxa de inadimplência entre a população brasileira,
constatado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) no mês de
julho não se restringe à parcela mais pobre do Brasil.
De acordo com a empresa, são mais de 63 milhões de negativados,
sendo que 10,8% com ganho acima de 10 salários mínimos mensais
estão com problemas para zerar suas dívidas.
Leia mais

Produção orgânica está em expansão no país
No ano passado, o setor de orgânicos, incluindo alimentos – in natura e industrializados – cosméticos e têxtil - faturou R$
3,5 bilhões apenas no mercado nacional, de acordo com dados do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e
Sustentável (Organis).

