
Serviços impulsionarão PIB,
diz FGV; inflação e crise
hídrica geram incerteza

Vendas durante a Semana do
Brasil crescem 6,4%, segundo a
Cielo    
Em relação a período comparável de
2020. Destaque é o setor de Turismo,
cuja alta foi de quase 50%.

Alta do IOF encarece crédito
de famílias e empresas e
atinge economia

Atividade econômica cresce
0,6% em julho, diz Monitor do
PIB da FGV

Com contrariedade do
Senado, Reforma do IR pode
não sair em 2021
O motivo principal da contrariedade
é o timing da proposta, já que, para
o Senado, o Brasil tem outros
problemas para lidar nesse
momento.

O governo decidiu elevar o IOF
relacionado às operações de
crédito para pessoas jurídicas e
físicas para arrecadar R$ 2,14
bilhões e ajudar a bancar a
ampliação do Auxílio Brasil, novo
programa de transferência de
renda que deve substituir o Bolsa
Família.
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O avanço da imunização da
população brasileira contra
a covid-19 deve sustentar a
recuperação do Produto
Interno Bruto (PIB) no
segundo semestre deste
ano, através do avanço no
consumo de serviços. 
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Renda habitual do
trabalhador teve queda de
6,6% no segundo trimestre
A renda efetiva, no mesmo período,
teve alta de 0,9%.

Pesquisa também aponta avanço de
0,3% no trimestre encerrado no
sétimo mês do ano.
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