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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

Você viu a última do Renan
Calheiros?
A encenação faz parte do jogo político. A forma como Renan Calheiros (MDB-AL)
desistiu de concorrer à presidência do Senado ilustra com perfeição como não aceitar
uma derrota – Davi Alcolumbre (DEM-AP) sagrou-se vencedor. Pior foram as
barbaridades que Calheiros cometeu nas horas seguintes. Pelo Twitter, expôs a
jornalista Dora Kramer com supostos detalhes de sua vida íntima. Nada que mereça ser
reproduzido. Calheiros escapou da renovação das urnas, mas não parece ter entendido
o que a população quer de seus políticos. O importante, agora, é que a partir desta
segunda-feira, 4 de fevereiro, o Congresso comece a escrever a história que o Brasil
quer e precisa, com a aprovação das Reformas necessárias para que a economia volte
a crescer e a criação de empregos seja uma realidade. Só assim seremos, de fato,
vitoriosos.

Enquanto isso, pequenos empreendedores batalham pelas vitórias diárias. Em meio a
tantas dificuldades, o Sebrae-SP e a DesenvolveSP, agência de fomento do Estado de
São Paulo, criaram um financiamento com juro zero para o microempreendedor
individual (MEI). Quem precisar de até R$ 20 mil para expandir o seu negócio pode
pleitear o dinheiro. O melhor é que o recurso está atrelado ao desenvolvimento, com um
curso gratuito oferecido pelo próprio Sebrae. É uma boa iniciativa para aqueles que
precisam de pouco para fazer muito. Todos os detalhes estão neste texto da repórter
Teresa Lazarini.

 
Outros destaques da semana

 Tudo o que você precisa saber sobre a placa padrão Mercosul - Depois de muita
controvérsia com a placa padrão Mercosul, ela está sendo implementada aos poucos
nos Estados brasileiros. O Rio de Janeiro foi o primeiro a usar as novas placas, em
setembro de 2018. O prazo para que todos os demais Estados adotassem o novo
modelo era 31 de dezembro do ano passado. No entanto, uma série de discussões
adiou a adesão para... Continue lendo a reportagem.

Quem é a BPP, a fintech que atua onde outras não querem entrar - Os cartões pré-
pagos estão deixando de ser exclusividade das empresas para fazer parte do dia a dia

https://www.iq360.com.br/noticias/juro-zero-sebrae-como-funciona
https://www.iq360.com.br/noticias/placa-mercosul
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das famílias. No Brasil, quem está por trás do aumento desse mercado é a fintech BPP,
que nasceu como Brasil Pré-Pago e já emitiu mais de... Continue lendo a reportagem.

Grupo do IQ traz entrevista exclusiva com lenda do futebol americano - O wide receiver
Larry Fitzgerald, do Arizona Cardinals, fala sobre carreira, evolução do jogo e como a
experiência permite que ele con�nue no topo da NFL... Con�nue lendo a reportagem.

 

Boa semana de gastos responsáveis pra você!
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