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Caderno Especial
Edições:

CAPA
TRIBUTOS

Até arrecadação do Simples Nacional fica menor em 2016
TUDO PARA EVITAR A JUDICIALIZAÇÃO

Construtoras investem no pós-venda de
imóveis

Caderno Rio de Janeiro

CENÁRIO

Fundo do poço para emprego está perto

SÃO PAULO

PUBLICIDADE

Orçamento de Alckmin terá R$ 1 bi a menos
GRÃOS

Safra 2016/2017 deve bater recorde
Comércio adota novo conceito de mix de
produtos nas lojas

Demissões e economia melhor dão maior eficiência para os
bancos

últimas

mais lidas

HAITI

Deusmar: do balcão de mercearia para a 3ª maior rede de
farmácias

Número de mortos no Haiti por
furacão Matthew sobe para ao
menos 572, dizem autoridades
07/10/2016 - 11h58

Repatriação arrecada mais com alíquotas de tributos menores
Meta de produção de veículos é prejudicada por crise e greve

COLÔMBIA

Presidente da Colômbia ganha
Nobel da Paz, em incentivo a
negociação com as Farc
07/10/2016 - 11h54
MACRO

Ilan diz que inflação recua, mas
em velocidade ainda incerta
07/10/2016 - 11h52
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R$ 26 bi da repatriação vão para imóveis em
SP
Executivo da Imóvel A estima que R$ 1,2 bi serão destinados diretamente no
mercado imobiliário de luxo de SP

Internacional

REINOUNIDO
Finanças Opinião

SP RJ DCI mais
Parlamentar do
Ukip nega ter
socado colega de partido que
foi parar no hospital
07/10/2016 - 11h43
ECONOMIA

Grupo Alimentação e Bebidas
recua 0,29% em setembro no
IPCA, diz IBGE
07/10/2016 - 11h43

ARTIGO

Mostrar mais notícias

A crise fiscal e os municípios
Sem corrigir distorções, o ajuste penaliza os mais pobres e as prefeituras

Versão digital (07/10/2016)
PARA ASSINANTES

Assine o jornal impresso e tenha
acesso total à versão digital.

EDITORIAL

Petrobras ganha fôlego e tempo

EM DESTAQUE
CONSTRUÇÃO

Em tempos de crise, pós-venda ganha
atenção extra do setor
Bomba relógio. Com demanda mais fraca e sensível a distratos, incorporadoras
devem garantir a fidelização do cliente cada vez mais informad...

CLIQUE E ASSINE HOJE MESMO

ECONOMIA

PUBLICIDADE

TRABALHO

Indicador antecedente de emprego sobe em
setembro e sinaliza melhora

VEÍCULOS

Caminhões, carros,
ônibus, motos e muito
mais

Economia poderá crescer em 2017 sem gerar novas vagas. A expectativa,
segundo especialistas, é que a situação só vai parar de piorar no seg...

Clientes
PREÇOS
ATOS LEGAIS

Custo da cesta básica diminuiu em 14 capitais no mês
passado

Veja as publicações
legais do Jornal DCI

INFLAÇÃO

Cesta em São Paulo custou R$ 471,57

LEILÕES & NEGÓCIOS

Veja as oportunidades
de leilões no Jornal
DCI

CONTAS PÚBLICAS

Receita do Simples Nacional cai pela
primeira vez nos oito meses do ano
Arrecadação recuou 6,5%, depois de oito anos crescendo. Aumento de pedidos de
recuperação judicial e de falência explica queda, mas empreend...

FATOS RELEVANTES

Fatos Relevantes dos
clientes DCI
ATIVIDADE

Exportação tem sistema simplificado
TRIBUTOS

Fazenda altera duas portarias
FAZENDA

Ministro defende PEC dos gastos em rede nacional

Cartórios
EDITAIS DE PROTESTO

Atualização dos
cartórios diariamente
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Aperfeiçoar escolha dos produtos nas
gôndolas é saída para elevar margens
Muito utilizado em supermercados, o gerenciamento de categorias, estratégia que
busca criar o mix ideal para cada unidade, avança para outro...
Curtiu

Você e 1 outro amigo curtiram isso

TRABALHO

Só 15% dos lojas terão vaga temporária

ELETRÔNICOS

IDC: venda de smartphones cresce 23,1%

INDÚSTRIA
AUTOMOTIVO

Crise, greve dos bancários e parada na VW
pressionam meta de produção
Montadoras já trabalham com a possibilidade de as projeções para a fabricação de
veículos no Brasil não serem atingidas neste ano, graças à...

PETRÓLEO E GÁS

Alteração no pré-sal favorece setor
ENERGIA

MPF mantém decisão contra acordo de leniência com SBM

SERVIÇOS
INFRAESTRUTURA

Definidas diretrizes dos próximos leilões
Governo federal publicou ontem no Diário Oficial as regras para as concessões
aeroportuárias e rodoviária, com a meta de promover os certam...

HIDROVIAS

Rio Madeira chega ao menor nível em 10 anos
FIDELIDADE

Smiles e Gol anunciam mudança na regra de
programa de pontos

Juarez Quadros é nomeado como novo presidente da Anatel
Educação

Compartilhar
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Safra promete recuperar perdas e bater novo
recorde
Soja, milho, arroz e feijão formam os maiores destaques previstos para crescer no
ciclo de 2016/2017; chuvas de setembro beneficiaram o pla...

AGRICULTURA

Algodão deve melhorar produção em área menor
AGRÍCOLAS

Preço das commodities pode permanecer estável em 2017
Curtas

LEGISLAÇÃO E TRIBUTOS
TRIBUTOS

Repatriação arrecada mais em países com
alíquota menor
Programa fez governo arrecadar R$ 8,5 bilhões até agora, mas advogados
acreditam que valor poderia ser maior se o Rerct tivesse mais flexibi...

JUSTIÇA

Mendes: País está em 'mini guerra civil' trabalhista
PALAVRA DE ESPECIALISTA

Regularização de ativos e riquezas
Se houver compreensão, a lei precisará ser alterada para derrubar interpretação
ambígua

POLÍTICA
MUDANÇAS

Tendências à esquerda do PT exigem
renovação nas lideranças do partido
Passando por uma crise profunda e após sofrer a pior derrota eleitoral de sua
história, dirigentes petistas iniciam campanha interna por uma...

Dilma Rousseff presidindo a Perseu Abramo
BASE ALIADA

'Temer precisa convencer sobre as reformas'
CONTAS PÚBLICAS

Orçamento deve ter queda de R$ 1 bi em SP
Com arrecadação menor por conta da crise econômica, governo estadual prevê
redução de investimentos em até 15%; secretarias de Cultura, Agr...

PREVIDENCIÁRIO

Projeto de reforma será enviado em outubro
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Com demissões e melhora econômica,
bancos tendem a aumentar eficiência
Avanços tecnológicos e redução no quadro de funcionários diminuíram os
impactos da greve e, caso a recuperação do País se concretize, indic...

SERVIÇOS

BB e Correios encerram negociação para Banco Postal
BALANÇO

Captação dos fundos de investimento aumenta 192%

PERFIL
VAREJO

Do balcão da mercearia para o topo do
mundo das farmácias
"Dizem que só fala de um passado de pobreza quem já venceu na vida." Assim
fala Francisco Deusmar de Queiróz, dono da terceira maior rede de...
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Mais da metade das crianças de São Paulo é
sedentária
A falta de exercícios pode ser explicada pela era digital em que vivem; 75%, entre
7 e 12 anos, passam mais de 4 horas/dia em frente de a...

EXPANSÃO

Educação infantil tem 98 mil vagas abertas em São Paulo
Teatro Gazeta apresenta peça sobre
relacionamentos

Sesc Santo Amaro estreia releitura de
'Romeu e Julieta'

Itaú Cultural recebe show de Germano
Mathias e Manu Lafer

INTEGRAÇÃO

Indaiatuba realiza evento de cultura
japonesa
O festival foi criado com base nos Matsuris que acontecem em várias localidades
do Japão, para manter e divulgar as tradições e a original...

TRATAMENTO

Icesp inicia 2ª etapa de teste da pílula do câncer
ATUALIZAÇÃO

Jornada Científica sobre idoso
TECNOLOGIA

Empresa debate, em SP, uso de etiqueta
inteligente no comércio

CULTURA

Shopping Praça da Moça organiza Feira de Artesanato
notas
COMPETIÇÃO

Mitsubishi Motorsports faz parada em
Ribeirão
Cidade recebe no sábado a 11ª etapa da 22ª temporada do Mitsubishi
Motorsports. O rali passou por Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e out...
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A Feicomex será realizada de 13 a 16 de outubro e terá palestras, debate sobre
projetos e produtos

O 'pulo do gato' em vendas durante crise
Um conselho a ser dado é: foque no processo, que o resultado virá como
consequência
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Sistema único de abertura de empresas já
está em todo o RJ
Com a racionalização de processos, Regin simplifica, integra e agiliza o início de
novos empreendimentos no estado e favorece o ambiente de...

FUTURO

Até 2018, todos os processos burocráticos serão eletrônicos
Circuito Moda Carioca reúne marcas de
diferentes segmentos

Feira de antiguidades e artesanato estreia na
Barra da Tijuca

Shopping da zona sul recebe, amanhã, o
encontro Rio Soul

FRANCHISING

Bendito lança plano de franquias na ABF
Expo
Rede de lanchonetes, que fez nome pelos cookies e brownies, acaba de inaugurar
primeira unidade do novo modelo e aproveita feira para tenta...

MUITO ALÉM DO DOCE

Salgados já são 20% das vendas
VEÍCULOS

Automóveis têm queda menor no Estado do
Rio

NEGÓCIOS

iGUi faz parceria para oferecer serviços nos
postos Ipiranga

IBP prorroga prazo de inscrições para Arena de Tecnologia
curtas
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72% das empresas dizem que o câmbio
limita as exportações

Furacão Matthew avança para os EUA

Aprovação de Bachelet sobe
Índice avançou 23% no mês de setembro

alta de demanda alivia alemanha
País enfrentava retração na indústria

Em busca de paz na Colômbia
Santos e Uribe querem fim da guerra

Governadores querem elevar Previdência
STF fatia inquérito da Lava Jato e inclui Lula e Renan
ExpoBener/Makino está de volta para sua terceira edição
ATP debaterá tendências do setor portuário
AASP discute hoje atual cenário das adoções no País
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