
PIB do Amazonas registra alta
de 2,93% na comparação com
o primeiro trimestre de 2021

Crédito apresenta recuo em 9
de 27 setores da economia
neste ano
Um terço dos segmentos da
economia mostra contração no
estoque de crédito bancário neste
ano. Mesmo assim, analistas
consideram que os empréstimos
vêm cumprindo o papel de apoiar a
recuperação da economia. 

76% dos brasileiros
passaram a fazer compras de
supermercado on-line na
pandemia
Pesquisa da Bain & Company mostra
que entre os consumidores que não
possuíam o hábito de comprar on-
line, 48% afirmam que
consideraram a experiência
satisfatória. Já quem comprou on-
line pela primeira vez, a satisfação
chega a 60%. Custos de trabalho em home

office aumentam com a
bandeira de escassez hídrica
Segundo pesquisa da FGV, gastos para
a realização do trabalho em casa
correspondem a um percentual
considerável da renda familiar.

Inflação no Brasil é a terceira
maior da América Latina, atrás
somente de Argentina e Haiti
Com câmbio desvalorizado e crise da
energia elétrica, economia brasileira
sofre mais com a alta dos preços;
analistas já veem inflação espalhada
por várias áreas.
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O Produto Interno do Bruto
(PIB) do Amazonas referente
ao segundo trimestre de
2021 registrou alta de 2,93%
(crescimento real) na
comparação com o primeiro
trimestre de 2021,
registrando o total de R$ 30
bilhões. 
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Carf afasta trava de 30% em
caso envolvendo extinção de
empresa
Desempate pró-contribuinte mostra
que a questão ainda é controversa na
1ª Turma da Câmara Superior.
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