
Por que é tão difícil medir
efeito da reforma trabalhista,
na mira de candidatos?
Ao menos dois candidatos à
Presidência falam na
possibilidade de revogar ou
revisar a mudança da CLT,
sancionada em 2017.

PIB cresceu 1,5% no primeiro
trimestre, aponta Monitor da
FGV
O Monitor do PIB apresentou
aumento de 1,5% na atividade
econômica no primeiro trimestre
de 2022, na comparação com o
quarto trimestre de 2021.

Depois de seis anos em queda,
Segundo o presidente da
Abras, Paulo Guedes lhe disse
que o varejo de alimentos e o
agro mantiveram Brasil vivo na
pandemia.

A Cielo comunicou que as
vendas no varejo em abril de
2022 cresceram 20,5%,
descontada a inflação, em
comparação com igual mês de
2021. 

Vendas no varejo crescem
20,5% em abril ante abril de
2021, mostra ICVA

Guedes diz que programas
sociais serão reforçados e que
governo vai trabalhar para
cortar encargos trabalhista
O ministro afirmou que valores
cobrados em encargos são
armas de destruição em massa
de empregos.

Liberação parcial de
recursos do FGTS,
estabilização nos índices
de desemprego e
antecipação de
pagamento do 13° salário
de aposentados e
pensionistas podem ter
tido algum impacto nesse
quadro.
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Supermercados agradecem a
Bolsonaro e pedem limite ao
Procon

Varejistas têm abril e
maio mais fortes em

consumo; risco é
aumento de calote
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