
Expectativa de início de corte
dos juros no 1º tri de 2023
esfria com BC
Mas parte do mercado ainda
conta com redução da Selic no
começo do ano.

Manifestação pacífica traz
alívio, mas economia preocupa
empresários
Executivos avaliam que falas
do presidente no 7 de
Setembro não atraem
investidores

Semana do Brasil oferece
descontos de até 70%
A Semana do Brasil acontece
até o dia 10 de setembro e
pode ser oportunidade para
empreendedores.

Inflação no Brasil cai em
relação à mundial, mas ainda
está forte por causa de bens

Os supermercados
esperam um aumento nas
vendas com a elevação do
Auxílio Brasil (de R$ 400
para R$ 600) e isso deve
ajudar a sustentar a
projeção de alta de 3% a
3,3% de nas vendas das
lojas em 2022.
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Auxílio de R$ 600 e
emprego maior vão

elevar vendas, estimam
supermercados

A queda nos preços dos
combustíveis ajudou a inflação
ao consumidor no Brasil a se
aproximar da média das
maiores economias
desenvolvidas e emergentes,
algo que não ocorria há dois
anos, segundo levantamento
do banco UBS BB.

TST: empresa que limitou ida
de atendentes ao banheiro é
condenada
3ª Turma do tribunal seguiu
voto proferido pelo relator,
que afirmou que situação
configura abuso de poder
diretivo.
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