
Como inflação nos EUA
atrapalha economia brasileira
e mexe até na poupança
A inflação nos Estados Unidos
vai exigir do Federal Reserve
(Fed, o banco central
americano) adoção de medidas
como a redução de dinheiro em
circulação e o aumento dos
juros

Consumidor brasileiro está
retornando às lojas físicas,
mas está desconfiado com a
economia

Governo anuncia amanhã
novo marco com objetivo

de baratear crédito
Com o objetivo de baratear o
crédito, governo anuncia
amanhã (25), em cerimônia no
Palácio do Planalto, o Novo
Marco de Garantias, informou o
Ministério da Economia

Embora as compras presenciais
sejam predominantes, o Brasil
permanece como o 5º país do
estudo que mais utiliza o e-
commerce
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PEC que acaba com impostos
e muda sistema tributário é
aprovada em comissão da
Câmara
A PEC extingue vários impostos,
como ICMS, IPI, PIS, Pasep,
Cofins, ISS, IPVA, ITCMD, ITR,
IPTU, CSLL, e institui apenas
três, sobre renda, consumo e
propriedade

Ministério da Economia vai
iniciar divulgação mensal de
novo indicador de atividade
Mecanismo não prevê antecipar
PIB, mas mostrar se atividade
está aquecendo ou perdendo
ritmo, subsidiando tomada de
decisão e elaboração de
cenários
Drones começam a se
viabilizar como oportunidade
ao varejo
Empresas brasileiras já
entraram com o processo de
autorização da Anac para a
execução do projeto-piloto de
entrega em condições reais
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