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Mesmo com o contínuo
crescimento do volume de
internautas no Brasil, que
somam 119 milhões de
pessoas, a consultoria
nacional E-Consulting prevê
pela primeira vez em 12 anos
a queda na transação no

comércio eletrônico
brasileiro, o qual deve

registrar em 2016 um
volume de R$ 62,4

bilhões, observando
uma queda de 2,35%

em relação ao ano passado,
que gerou o montante de

R$ 63,9 bilhões.
Apesar das

perspectivas
negativas, as

compras
virtuais são
um dos
caminhos
prediletos de

quem está
prestes a

casar. As listas
ficam disponíveis aos

convidados, que podem
escolher os presentes de
casamento. Pensando nesse

público, o Diário
cotou os
preços de 42

produtos em dez grandes
lojas na internet. A variação
de preços é grande e as
mudanças também, por isso
esses preços servem apenas
como referência.

A maior variação de
preços foi observada em um
faqueiro da Tramontina, de
101 peças. A diferença chega
a R$ 291,10, com valores
extremos encontrados a
R$ 1.007,90 e R$ 1.299.
Daí a importância de
reforçar as pesquisas.

ECONOMIA & NEGÓCIOS

UTENSÍLIOS PARA O ENXOVAL Restituição do IR

será em 7 lotes

A restituição do Imposto
sobre a Renda da Pessoa
Física, referente ao

exercício de 2016,
anocalendário de 2015,
será efetuada em sete

lotes, no período de junho a
dezembro de 2016.

Segundo a Receita Federal,
as restituições serão
priorizadas pela ordem de

entrega da declaração. O
valor a restituir será
colocado à disposição do
contribuinte na agência
bancária indicada na
declaração. O primeiro lote
será liberado no dia 15 de

junho. Nos meses seguintes
até setembro, o dia da

liberação também é 15. Em
outubro, será no dia 17, em
novembro, 16 e em

dezembro, dia 15.
Neste ano, os contribuintes
podem entregar as
informações até o dia 29 de
abril e a expectativa da
Receita é receber 28,5
milhões de declarações,

2,1% a mais do que as 27,9
milhões entregues em
2015. Da região de Rio

Preto, é esperada a
entrega de 253 mil

documentos neste ano.
A perda do prazo implica
pagamento de multa.

Veja preços de presentes para casamento
e compare os preços em lojas na internet
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Correção
Os preços cobrados pelos
Auto Posto JL Morumbi
são R$ 3,787 (gasolina),
R$ 2,887 (etanol) e R$
2,999 (diesel S-10). Já os
preços praticados no
Auto Tropical são R$
3,799 (gasolina), R$
2,899 (etanol) e R$
3,129 (diesel S-10). Os
dois postos ficam na
avenida José Munia, em
Rio Preto. Os dados
foram trocados na tabela
com os preços dos
combustíveis publicada
na edição de ontem.
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