
Decreto obriga público a
apresentar carteira de

vacinação

LGPD: sanções começam a
valer e podem afetar vendas
pelo WhatsApp
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Faturamento do turismo
nacional tem queda de 3,1%
no primeiro semestre

Especialista explica quais os
desafios, o impacto da lei para o
chat-commerce e como as
empresas podem se adequar e
evitar punições.

Frequentadores de bares,
restaurantes flutuantes e
similares deverão
apresentar carteira de
vacinação com pelo
menos a primeira dose da
imunização, prevê novo
Decreto.

Segundo o Conselho de Turismo da
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo de São Paulo, o
faturamento atual é 26,3% menor do
que o registrado no mesmo período
de 2019 

Trabalho temporário abre
semestre com alta nas
contratações
Os números de julho de 2021
divulgados pela Asserttem
(Associação Brasileira do Trabalho)
já acenam para um segundo
semestre de bons resultados na
modalidade de contratações
temporárias. 
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Economistas mostram
preocupação com atividade
econômica de 2022 em
segundo dia de reunião com
BC
Na segunda rodada de reuniões com o
BC (Banco Central), analistas do
mercado financeiro mostraram
preocupação não só com a
persistência da inflação e com o risco
fiscal, mas também o desempenho da
atividade econômica em 2022, que
deve ser mais fraco que o esperado.
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Processos seletivos à
distância aceleram e
facilitam contratações
Entrevistas e seletivas virtuais
possibilitam flexibilidade de
horários e deslocamentos.
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