
Governo lança guia com ações
para retomada econômica do
turismo
O documento deve ser uma
referência para o setor,
auxiliando gestores públicos e
privados, bem como toda a
cadeia produtiva do turismo

Cartão de crédito é meio de
pagamento mais usado para
compras de fim de ano no AM

Clima econômico na América
Latina cai a 80,6 pontos no

4º tri, diz FGV
A falta de confiança na política
econômica é o principal
problema enfrentado pelos
países da América Latina, com
67,4% de citações, seguido por
instabilidade política (36,9%) e
corrupção (25,2%)

De acordo com o levantamento,
51% dos consumidores devem
utilizar o cartão de crédito para
compras deste fim de ano. Pix
deve ser usado por apenas 2%
dos clientes
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Novo Refis: Pressão para que
o projeto seja aprovado
aumenta
Representantes de empresas
dos mais variados setores da
economia estão cobrando do
Congresso Nacional a aprovação
do projeto que vai criar o novo
Refis para o parcelamento de
débitos de empresas e pessoas
físicas

Câmara discute a retomada
econômica com a participação
de micro e pequenas
empresas

A audiência pública contou com
a participação da CNC

Comissão aprova projeto que
prevê dedução no IR em caso
de doação e patrocínio para
fomento ao turismo

Agora o texto será analisado
pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania
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