
Gatonet', mentir sobre preço,
consumo dentro da loja:
pesquisa mostra as fraudes que
os consumidores assumem
Levantamento da CNDL/SPC Brasil
mostra que 1 em cada 5 dos
internautas que foram vítimas de
fraudes nos últimos 12 meses admite
ter cometido algum comportamento
ilícito, seja com empresas, pessoas
ou o governo, a fim de levar
vantagem financeira.

Apesar de portaria federal,
juristas consideram possível
demitir por justa causa quem
recusa vacina contra covid-19

Inflação, juros e incertezas da
economia abalam confiança de
empresas e consumidores

Semana do Varejo com Causa
vai debater sobre o papel social
das empresas
Líderes de grandes redes vão debater
como o varejo pode se mobilizar para
apoiar causas relacionadas ao
combate à miséria.

Com o fim das restrições,
vendas totais no varejo

crescem 5% em
setembro

Setores de combustíveis,
restaurantes e artigos
pessoais registraram o
crescimento mais
significativo, segundo
pesquisa do Mastercard
SpendingPulse.

A piora nas expectativas para a
inflação, a forte alta da taxa básica de
juros, a crise hídrica e o
desaquecimento da economia
abalaram a confiança de
consumidores e empresários na
economia brasileira.

Na avaliação de juristas e professores
de Direito Constitucional consultados,
o princípio de preservação da saúde
pública admite a adoção de medidas
contra quem opta por não se
imunizar.
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Impasse entre Câmara e Senado
dificulta tramitação de projetos
do novo Refis e reforma do IR
Situação entre as duas Casas do
Congresso não é boa e deputados só
devem votar novo Refis após
senadores apreciarem mudanças no
Imposto de Renda.
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