
'Prévia' do PIB do Banco
Central indica queda de
0,14% no 3o trimestre e
possível recessão
Divulgação oficial do PIB será
feita pelo IBGE em 2 de
dezembro. Em setembro, foi
registrada queda de 0,27% e,
em 12 meses até setembro,
houve alta de 4,22%

Compras com cartões
crescem 35% e movimentam
R$ 680 bi no 3º trimestre

Lira cobra mobilização do
governo para votar a
reforma administrativa neste
ano

CCJC da Câmara discute o PL
da desoneração da folha de
pagamentos nesta quarta-
feira, dia 17
Parecer favorável ao Projeto de
Lei nº 2541/2021 está pronto
para ser lido e votado. Se for
aprovado, proposta segue para
o Senado, com apoio da CNC

Governo deve manter
estimativa de PIB para

2022 acima de 2%
Nova projeção será
divulgada nesta quarta-
feira pelo Ministério da
Economia e deve ir na
contramão do mercado
financeiro, que já prevê
crescimento abaixo de 1%
no ano que vem

Presidente da Câmara também
cobra do Senado a votação da
reforma tributária e da PEC dos
Precatórios

Foram 8,2 bilhões de
pagamentos em julho, agosto e
setembro
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Vendas de Natal devem
injetar R$ 68,4 bi no varejo
O comércio deverá se beneficiar
em grande medida da volta das
festas natalinas familiares e
corporativas neste ano, na
esteira do progresso da
vacinação contra a covid-19
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