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Instagram é aposta dos políticos nas Eleições 2018
As redes sociais devem ajudar a dar uma cara nova à propaganda nas
Eleições de 2018. De olho na oportunidade de se tornarem mais
conhecidos entre os eleitores, candidatos deixam de lado santinhos,
cartazes e panfletos e, agora, apostam em seguidores, likes e
compartilhamentos.
Leia mais
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Bandeira vermelha será mantida em agosto
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, que, no mês de
agosto, manterá a bandeira tarifária no patamar 2 da cor vermelha. O que
significa que, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) de energia consumidos,
haverá uma cobrança extra de R$ 5 na conta de luz.
Será o terceiro mês seguido com a bandeira tarifária no patamar mais caro.
Leia mais
População brasileira deve chegar a 233,2 milhões em 2047
A expectativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
faz parte da Revisão 2018 da Projeção de População, que estima
demograficamente os padrões de crescimento da população do país ano
a ano, por sexo e idade para os próximos 42 anos.
A partir deste ano, entrará em declínio gradual chegando a 228,3 milhões
em 2060.
Leia Mais
Carga tributária brasileira pesa mais para micro e pequenas empresas
Empresas brasileiras com até cinco funcionários pagam cerca de 65% do lucro
em impostos; as pequenas (de 5 a 19 empregados) gastam 42%; e as médias
(20-199) pagam 30%. O estudo foi realizado pela Sage.
Entre os 11 países analisados pela multinacional britânica de software de
gestão, as microempresas do Brasil são as mais oneradas, com média 10
pontos percentuais a mais que na Espanha, segunda colocada.
Leia mais
Contas públicas ficam negativas em R$ 13,491 bilhões em junho
O setor público consolidado, formado pela União, os Estados e Municípios, registrou saldo negativo nas contas públicas
em junho, de acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados na segunda-feira desta semana (30 de julho), em
Brasília.

