
Câmara dos Deputados votará
MP 1046 que muda lei

trabalhista

Ipea eleva estimativa de
inflação neste ano a 7,1% 
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O STJ, o ECAD e a hotelaria no
Brasil

O centro da meta oficial para a inflação
em 2021 é de 3,75%, com margem de
tolerância de 1,5 ponto percentual para
mais ou menos.

A Câmara dos Deputados
começou a Ordem do Dia da
sessão deliberativa remota na
qual pode ser analisada a
Medida Provisória 1046/21, que
retoma regras como antecipação
de férias e de feriados,
concessão de férias coletivas,
teletrabalho e banco de horas
antes previstas na MP 927/20,
que perdeu a vigência em julho
de 2020 sem virar lei.

As tecnologias “em rede” tornaram o
ambiente já competitivo das
hospedarias ainda mais acirrado

Variante pode atrapalhar
retomada do turismo do
Amazonas
O anúncio de registro de casos da
variante Delta, no Amazonas, pode
representar ameaça para o trade
turístico. Tida como mais contagiosa,
a variante acende alerta dos
representantes do setor que estimam
um retardo sobre o momento de
retomada num cenário em que já era
visto como tendência de fôlego.
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e-Social: novidade facilitará
registro de funcionário por
MEI e segurado especial
Modernização do sistema vai permitir
que as operações sejam feitas de
forma unificada e simplificada,
estimulando regularizações de
contratações e novos postos de
trabalho.
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Empreendedorismo: Brasil
registra quase 2,5 milhões de
novos negócios no 1º
semestre
No primeiro semestre deste ano,
o Brasil registrou a criação de
quase 2,5 milhões de novas
empresas. Considerando o
mesmo período de 2020, o
aumento foi de 32,76%. A
tendência é ainda mais forte em
São Paulo, segundo o site da
Junta Comercial do Estado de São
Paulo.
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