
Preço do combustível
pressiona valor de frete

no comércio

Vendas no varejo crescem
1,9% em agosto, aponta ICVA
Ajustando os efeitos de troca de dias,
houve crescimento nominal de
16,6% e, descontando a inflação, de
2,4% no faturamento de agosto de
2021 frente a agosto de 2020.

Intenção de consumo das
famílias tem quarta alta
consecutiva, diz CNC

IGP-10 tem queda de 0,37%
em setembro com recuo do
minério de ferro

Comissão aprova prorrogação
da desoneração da folha de
pagamentos até 2026
A desoneração da folha está prevista
para terminar em dezembro e deve
impactar diversos setores da
economia.

Pesquisa de Intenção de Consumo
das Famílias (ICF) de setembro,
divulgada hoje (16) pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), apresentou o
melhor resultado desde março de
2021, alcançando 72,5 pontos. A
pesquisa varia de zero a 200
pontos, sendo que resultados acima
de 100 indicam satisfação e abaixo
de 100, insatisfação.
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Maior oferta de
transportadoras de
‘última milha’ ajuda
varejistas a
negociar custos em
alta.
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Amazonastur lança 1º Festival
Amazonas de Turismo em
celebração às atividades e
aos profissionais do setor
Evento vai apresentar melhores
roteiros turísticos no estado,
reunindo cultura e gastronomia no
Centro Vasco Vasques.

Índice da FGV que calcula os preços
ao produtor, consumidor e na
construção civil ainda acumula alta
de 16,44% no ano e de 26,84% em
12 meses.
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