
Inflação alta será o ponto
central do debate eleitoral
este ano, dizem analistas 
Economistas com passagem
pelo governo federal e pelo
Banco Central afirmam que a
inflação deve ocupar o ponto
central do debate econômico-
eleitoral.

STJ garante que MEIs e
empresários individuais
tenham acesso a Justiça
gratuita
Para o STJ, empresários podem ter
acesso à Justiça gratuita se
comprovarem a insuficiência
financeira.

Caixa de fósforos perde
unidades, pacotes de biscoitos
diminuem e sabão fica mais
leve. Inflação acumula alta de
12% em 12 meses.

Cresce a venda dos produtos
mais baratos e dos premium,
para compensar a economia
feita fora de casa, diz
consultoria.

Brasileiro adere ao 'consumo
ampulheta' para driblar
inflação

Brasil lidera ranking com maior
participação do delivery nas
vendas de bares e restaurantes
Os pedidos de comida feitos por
Whatsapp, internet ou telefone
representam um terço da
receita dos estabelecimentos
brasileiros.

Com três altas em três
meses, o setor obteve
8,4% de crescimento no
período de janeiro a março,
e avançou 10,5%, no
acumulado do ano, frente
ao mesmo período do ano
passado; a maior alta para
a variável, desde 2014.
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'Reduflação': marcas
reduzem embalagens para
driblar alta de preços, e
queixas viralizam na internet

No AM, setor de serviços
avança 1,1%, em
março, e acumula

10,5% de alta no ano
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