
Para movimentar varejo,
semana Brasil será de 3 a

13 de setembro

Consumo das famílias
brasileiras estagnou no
segundo trimestre
Na comparação com o segundo
trimestre de 2020, houve
crescimento de 10,8% nas despesas
das famílias, devido à base baixa de
comparação no período. O resultado
foi beneficiado pela reabertura
gradual do comércio e outras
atividades econômicas e dos valores
recebidos por programas sociais do
governo. 

Hotelaria amazonense ganha
fôlego e chega a 20% de
ocupação
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A hotelaria amazonense está em
aquecimento, indicando que o
turismo receptivo está retomando
aos poucos a rotina. O segmento
registra taxa média de ocupação de
20% neste início de semestre. A
percepção é da Abih-AM
(Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis de Amazonas. Embora os
números ainda estejam abaixo do
esperado, já mostra período de
recuperação. 

A 3ª edição da Semana
Brasil será realizada de 3 a
13 de setembro, com o
intuito de aquecer as vendas
do varejo. É um período de
descontos promovido pelo
governo federal em parceria
com o IDV (Instituto para
Desenvolvimento do Varejo).

Senado vota na quarta MP que
cria minirreforma trabalhista
O Plenário vota nesta quarta-feira (1º)
a medida provisória (MP) 1.045/2021,
que cria o novo Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e
promove uma minirreforma na
legislação trabalhista. 
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PIB do Brasil recua 0,1% no
2º trimestre do ano
De acordo com o IBGE, no primeiro
trimestre a economia brasileira
havia avançado.
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Lira confirma possibilidade de
votação de reforma do IR
ainda nesta quarta-feira
O presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), confirmou a possibilidade de
se votar a reforma do imposto de renda
ainda nesta quarta-feira, 1º de
setembro, mas disse que ainda
depende de conversas para bater o
martelo. 
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