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HOTEL-ESCOLA SENAC BARREIRA
ROXA RECEBE O PRÊMIO “LOVED BY
GUESTS 2021”

CNC: 2021 COMEÇA COM MAIS BRASILEIROS
ENDIVIDADOS

O ano começou com mais famílias endividadas
no Brasil. Pesquisa da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta
que o percentual de brasileiros com dívidas atingiu
patamar de 66,5% em janeiro de 2021, um aumento
de 0,2% em relação ao mês anterior e de 1,2% na
comparação com janeiro de 2020. O dado é da mais
recente edição da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic) e leva em conta
dívidas como cartão de crédito, cheque especial,
empréstimo pessoal, prestações de casa e carro,
carnês, crédito consignado.
CLIQUE AQUI

O Hotel-Escola Senac Barreira Roxa segue colecionando prêmios
que ratificam a excelência do seu atendimento. Desta vez, recebeu
o prêmio “Loved by Guests 2021” (Amado pelos Hóspedes,
em inglês), conferido pelo site Hoteis.com e que se baseia
exclusivamente nas notas de avaliação deixadas pelos hóspedes.
CLIQUE AQUI

CLIENTES DE
BANCOS PODEM
ACESSAR SERVIÇOS
DO GOVERNO PELO
APLICATIVO
Clientes de instituições
financeiras podem ter
acesso direto a serviços
digitais oferecidos pelo
governo por meio dos
aplicativos dos bancos.
Os serviços são da
plataforma gov.br. Além da
União, Distrito Federal, 11
estados e 74 municípios
estão integrados à
plataforma gov.br.

CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

E SAIBA MAIS

E SAIBA MAIS

MONITOR DO PIB SINALIZA
QUE ECONOMIA TEVE
RETRAÇÃO DE 4% EM 2020
O Monitor do PIB-FGV sinaliza
que a atividade econômica
retraiu 4% em 2020. O dado
foi divulgado hoje (19) pelo
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV). Pela ótica da
produção, dos três grandes
setores (agropecuária, indústria e
serviços), apenas a agropecuária
cresceu no ano (2%). Enquanto
pela ótica da demanda, todos
os componentes retraíram, com
destaque para o consumo das
famílias com recuo de 5,2% no
ano.

PEQUENOS EMPRESÁRIOS PODERÃO
NEGOCIAR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
ADQUIRIDOS DEVIDO À COVID-19
Os pequenos empresários que adquiriram dívidas
tributárias no período compreendido entre março
e dezembro de 2020, em razão da pandemia da
Covid-19, poderão negociar esses débitos a partir
de março. A medida, chamada de Transação da
Pandemia e estabelecida pela Procuradoria-Geral
da Fazendo Nacional (PGFN), foi publicada no
Diário Oficial da União e é válida para empresários
individuais, microempresas, empresas de pequeno
porte, optantes do Simples Nacional e pessoas
físicas com débitos do Imposto de Renda relativos ao
exercício de 2020.
CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

E SAIBA MAIS

SEBRAE MOBILIZA EMPRESÁRIOS PARA CONTINUIDADE DA ADOÇÃO DOS
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E HIGIENE
O Sebrae iniciou, nesta semana, a campanha Cuidados de mobilização dos donos
de pequenos negócios e clientes para que eles continuem atentos às medidas de
segurança e higiene para a prevenção da Covid-19. A ideia é reforçar a importância
da adoção dos protocolos de saúde e segurança para que não haja um retrocesso no
enfrentamento da pandemia e, consequentemente, prejuízos para o funcionamento das
micro e pequenas empresas.
CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS
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