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Enfim, livres: após 148 dias, o primeiro fim de semana sem impostos 

Escrito por Veja    
Sex, 28 de Maio de 2010 14:30 
Parabéns! A partir de hoje, você finalmente será recompensado pelos seus esforços profissionais 
em 2010. 
 
Isso porque só nesta sexta-feira, dia 28 de maio, o brasileiro começa a ficar livre da carga 
tributária insuportável que abocanha boa parte de seus vencimentos. De acordo com estudo 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), desde 1º de janeiro até 
esta sexta, o brasileiro trabalhou apenas para cumprir suas obrigações tributárias com os... 
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“No começo, tinha preconceito contra a cosmética”, diz Seabra 

Escrito por Época Negócios    
Sex, 28 de Maio de 2010 09:00 
Há aqueles que acreditam em intuição. Luiz Seabra, fundador da Natura e co-presidente do 
Conselho de Administração da empresa, é um deles. E não à toa. Quando tinha 12 anos, sua irmã 
mais velha lhe disse que gostaria de ter um cantinho da casa para tocar um negócio em que 
pudesse cuidar da pele dos clientes. “Enquanto ela descrevia seu desejo, eu pensava ‘farei os 
produtos que ela usará’”, disse Seabra na ExpoGestão 2010, realizada em Joinville (SC), nesta... 
 

Leia mais... Add new comment 

Curso profissionalizante aumenta em 48% a chance de conseguir emprego 

Escrito por Época Negócios    
Qui, 27 de Maio de 2010 14:00 
Os trabalhadores com curso profissionalizante têm 48% mais chance de conseguir um emprego 
no Brasil do que os candidatos com apenas ensino médio. A constatação foi feita pelo 
pesquisador Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV), ao 
avaliar os resultados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE entre 2002 e março de 
2010.  
 
As vantagens para o trabalhador mais qualificado não param aí. Em pleno apagão de talentos, os 
candidatos... 
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Copa vai alterar horário de funcionamento de bancos 

Escrito por Hoje em Dia    
Qui, 27 de Maio de 2010 11:00 
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nesta quarta-feira (26) um comunicado 
sobre o horário de expediente bancário nos dias em que a Seleção Brasileira de futebol estiver 
em campo no Mundial da África do Sul. O documento é apenas uma orientação, mas que 
costuma ser seguida pelos bancos. O comunicado da Febraban foi anunciado após o Banco 
Central divulgar nota facultando às instituições bancárias a alteração no horário de atendimento 
durante a Copa do... 
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Gastos de brasileiros no exterior quase dobram no ano 

Escrito por Terra    
Ter, 25 de Maio de 2010 17:00 
Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior somaram US$ 4,569 bilhões nos quatro primeiros 
meses do ano, informou o Banco Central (BC) nesta terça-feira. No mesmo período do ano 
passado, esse resultado foi de US$ 2,687 bilhões.  
 
Já os gastos de estrangeiros no Brasil, de janeiro a abril, ficaram em US$ 2,116 bilhões, contra o 
volume de US$ 1,810 bilhão registrado no mesmo período de 2009.  
 
Para o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, o aumento das... 
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Rodovias federais precisam de mais de R$ 180 bi, diz Ipea 

Escrito por Terra    

Pesquisar...Artigos recentes Join Chat

Page 3 of 7Economia & Desenvolvimento BR

2/6/2010http://www.divicity.com/portal/index.php/brasil/economiaadesenvolvimento.html

he ssia


