
Prévia do IBGE registra
deflação pelo segundo mês
seguido
A deflação medida em
setembro foi de 0,37%, com
maior influência do preço dos
combustíveis.

Taxa média de juros cai em
agosto, mas segue tendência
de alta
A taxa média de juros das
concessões de crédito livre e
direcionado teve leve queda
no mês de agosto, mas
mantém a tendência de alta
em 12 meses.

Atividade de varejo on-line no
Brasil desacelera em agosto
A atividade de varejo on-line
no Brasil desacelerou em
agosto em tráfego de site,
usuários mensais ativos e
downloads de aplicativos, de
acordo com o Citi, em
relatório. 

5 pontos da LGPD para clínicas
médicas 
A nova lei considera como dado
pessoal sensível as
informações relativas à saúde,
de modo que todos os
profissionais da área médica
estão obrigados a adotar as
diretrizes da nova lei sob pena
de pesadas multas.

BC: Copom afirma que
interrompeu ciclo de alta da
taxa Selic por “cautela”

O Projeto de Lei 1916/22,
que tramita na Câmara
dos Deputados, estabelece
alíquotas progressivas de
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) de
empresas com lucro
líquido acima de R$ 10
bilhões.

 28 | Setembro | 2022 
Clipping eletrônico produzido pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM

www.fecomercio-am.org.br

fecomercioam

I N D I C A D O R E S
E C O N Ô M I C O S

R$ 5,20| -0,34%
Dólar Comercial 

R$ 5,34| -0,52%
Euro Comercial

A Agência Comércio AM é um serviço gratuito oferecido pela FECOMÉRCIO AMAZONAS. 
Para deixar de receber essa lista é só responder NÃO. 

AGÊNCIA
COMÉRCIO AM
Notícias - Negócios - Finanças 

CSLL: projeto prevê
alíquotas progressivas

para empresas

Confira ata da reunião do
comitê disponibilizado nesta
terça-feira (27).
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