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RELATÓRIO
O Blog Hilneth Correia desejou felicitações ao presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, pelo seu
aniversário nesta terça-feira (04).
O portal BZN Notícias fez um levantamento sobre o show do cantor e compositor paraibano Chico César
que estava previsto para acontecer na reabertura do Forte dos Reis Magos e, para isso, receberia o cache de
R$90 mil. No entanto, o show foi adiado porque ele contraiu covid. O BZN conversou com diretor-geral da
Fundação José Augusto (FJA), Crispiniano Neto, que afirmou não ter feito qualquer pagamento do valor do
cache contratado. O evento tinha apoio da Fecomércio.
Natal lidera ranking de destinos mais procurados para viagens de verão no Brasil. Os dados apontam para a
alta procura durante as festas de final de não, quando a capital ofereceu um variado leque de atrações dentro
da programação do Natal em Natal e do réveillon, com ações promovidas pela Prefeitura de Natal, exemplo
do show pirotécnico em dois pontos da cidade. O secretário de Turismo de Natal, Fernando Fernandes, disse
que isso é resultado de um trabalho feito em conjunto e citou a Fecomércio como uma dessas mãos
parceiras.
A revisão de benefícios fiscais gera resistência de preteridos. Agora, os setores que tiveram benefícios
retirados ou que ficaram de fora de medidas de alívio tributário nas últimas horas de 2021 já se articulam
para reverter a situação em 2022, seja no Congresso, seja na Justiça.
A empresa de varejo Havan deve inaugurar uma nova megaloja em Natal às margens da BR-101 nas
proximidades do bairro Cidade Satélite, zona Sul da cidade. Ao todo, a Havan está no mercado brasileiro há
35 anos e conta com 167 megalojas espalhadas por 23 estados, bem como contabiliza 20 mil colaboradores.
Com o início da temporada de verão, as praias urbanas da capital potiguar atraem turistas e são o principal
ponto de lazer para a população local. No entanto, a infraestrutura disponível para o público deixa a desejar
em diversos pontos da orla.
O coordenador dos cursos automotivos da FGV, Antonio Jorge Martins, avalia que o IPVA de 2022 terá
aumento médio de 23,9% este ano, acompanhando a valorização dos imóveis na tabela Fipe.
No ano passado, a procura por leilões de automóveis explodiu. Segundo o leiloeiro Rogério Menezes, a
quantidade de participantes nos eventos, que passaram a ser integralmente on-line, aumentou 1.000%. Com
a maior procura, veio o aumento de preços, que inclui até carro batido.
O presidente Jair Bolsonaro vetou venda direta de etanol de cooperativas. A proposta teve origem em uma
medida provisória (MP) editada pelo próprio Bolsonaro para permitir a venda direta aos postos por parte de
produtores e importadores.
Em uma reunião extraordinária no dia 29 de dezembro, a diretoria colegiada da Agencia Nacional de
Aviação (Anac) rejeitou, por unanimidade, o pleito dos concessionários dos aeroportos de Guarulhos,
Brasília e Belo Horizonte (Confins) de adiar o pagamento fixo do contrato de concessão referentes a 2021.
A mobilização do funcionalismo por aumento salarial, despertada quando o governo Bolsonaro anunciou
reajuste apenas para forças policiais, está aumentando dentro do Banco Central. Segundo o presidente do
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad, 1.200 funcionários sem cargos
comissionados ou previstos para substituição já aderiram ao movimento.
O Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 13 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar
fotovoltaica, pouco menos do que a capacidade instalada da usina de Itaipu (14 GW).

O mercado brasileiro de carros eletrificados (elétricos, híbridos plug-in híbridos) cresceu 77% em 2021 no
comparativo com o ano anterior, somando 34.990 unidades. Desse volume, 2.850 são 100% elétricos, o que
representa aumento de 255% ante as 801 unidades vendidas em 2020.
O Ministério da Cidadania informou ontem (4) ter zerado a fila de espera do Auxílio Brasil, após a inclusão
de 2,7 milhões de famílias no programa social. O número de beneficiários da política ultrapassa os 17
milhões.
A demora do governo em baixar o decreto que libera a segunda rodada de empréstimos para socorrer
distribuidores de energia levou as empresas afetadas pela crise hídrica a arcar com mais de R$5 bilhões,
valor dos encargos setoriais que terão de ser pagos hoje (5).
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