
Covid-19: Comitê anuncia
mudanças para eventos sociais,

supermercados e postos de
combustíveis

Levantamento da Serasa mostra
que 56,4% das dívidas dos
inadimplentes são pagas em até
60 dias
O indicador também identificou uma
tendência: as dívidas recentes
tendem a ser as mais recuperadas.

Suframa sedia assinatura de
criação da Câmara de
Comércio Argentina-
Amazonas

Os fatores que fazem disparar
risco de apagão no Brasil 

Copom prepara nova alta da
Selic com inflação na mira
O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central prepara
novo aumento da taxa básica de
juros, Selic, em um ponto
percentual, a 6,25%, na quarta-feira
para tentar conter a crescente
inflação, segundo avaliação de
analistas e instituições financeiras.

Após sucessivos anos de poucas
chuvas, os reservatórios das
hidrelétricas brasileiras nas regiões
Sudeste e Sul chegaram ao mês de
setembro em seu pior nível histórico,
abaixo mesmo do patamar de 2001,
quando o país enfrentou um severo
racionamento de energia.

Nessa terça-feira (21), foi assinado
o acordo para a criação da Câmara
Amazonas e Argentina, que busca
reforçar a integração e os fortes
laços comerciais entre o país
vizinho e o Brasil. 
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O governador Wilson Lima
anunciou, nesta quarta-
feira (22/09), atualizações
no decreto com medidas
relacionadas à Covid-19,
que passam a valer a partir
desta quinta-feira (23/09). 
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Juros aumentam nos bancos e
sinalizam seguir subindo
Os juros dos financiamentos
bancários escalaram pelo nono mês
consecutivo, em agosto. Ao
contrário do ocorrido em julho, o
crédito para as pessoas jurídicas
voltou a puxar a alta, embora o
aperto também tenha sido
significativo para as pessoas físicas. 
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