
Centro de Estudos debate os
pequenos negócios e a
retomada da economia

CNC: intenção de consumo
cai pela primeira vez desde
junho

Governo anuncia que o Centro
e o comércio da periferia de
Manaus terão policiamento
reforçado 
Mais de 250 PMs vão ocupar
pontos estratégicos na
operação ‘Natal da Esperança’

Promulgado decreto
legislativo que aprova
protocolo de facilitação de
comércio entre Brasil e EUA

O Cedes, da Câmara dos
Deputados, realiza audiência
pública nesta terça-feira (23) 

Fecomércio AM divulga pesquisa
sobre o comportamento do

consumidor para as compras de
fim de ano

Os dados foram coletados com
uma amostra de 325
entrevistados, no período de 03
a 17 de novembro de 2021

O protocolo visa expandir o
comércio os dois países, ao
promover ambiente aberto e
previsível e reduzir barreiras
não tarifárias

No país, as remarcações de
preços são mais frenéticas,
problema que é agravado agora
pela taxa de câmbio e pela crise
hídrica
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Manaus receberá mais de 10
mil turistas na Temporada de
Cruzeiros
A expectativa é que esses 11
navios na cidade possam injetar,
em média, de R$ 11 milhões a R$
12 milhões na economia da
capital amazonense

Com queda mensal de 0,9%, o
indicador registrou 73,4 pontos

Inflação pós-pandemia é
fenômeno global, mas atinge
Brasil com mais força

https://m.facebook.com/fecomercioam/?locale2=pt_BR
https://www.instagram.com/fecomercioam/
https://www.portaldocomercio.org.br/noticias/centro-de-estudos-debate-os-pequenos-negocios-e-a-retomada-da-economia-2/394118
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/cnc-intencao-de-consumo-cai-pela-primeira-vez-desde-junho
https://amazonasatual.com.br/centro-e-comercio-da-periferia-de-manaus-terao-maior-policiamento/
https://amazonasatual.com.br/centro-e-comercio-da-periferia-de-manaus-terao-maior-policiamento/
https://amazonasatual.com.br/centro-e-comercio-da-periferia-de-manaus-terao-maior-policiamento/
https://amazonasatual.com.br/centro-e-comercio-da-periferia-de-manaus-terao-maior-policiamento/
https://www.portaldocomercio.org.br/noticias/promulgado-decreto-legislativo-que-aprova-protocolo-de-facilitacao-de-comercio-entre-brasil-e-eua/394170
https://www.portaldocomercio.org.br/noticias/centro-de-estudos-debate-os-pequenos-negocios-e-a-retomada-da-economia-2/394118
https://www.portaldocomercio.org.br/noticias/centro-de-estudos-debate-os-pequenos-negocios-e-a-retomada-da-economia-2/394118
https://www.fecomercio-am.org.br/noticias/fecomercio-am-divulga-pesquisa-sobre-o-comportamento-do-consumidor-para-as-compras-de-fim-de-ano
https://www.fecomercio-am.org.br/noticias/fecomercio-am-divulga-pesquisa-sobre-o-comportamento-do-consumidor-para-as-compras-de-fim-de-ano
https://www.portaldocomercio.org.br/noticias/promulgado-decreto-legislativo-que-aprova-protocolo-de-facilitacao-de-comercio-entre-brasil-e-eua/394170
https://www.otempo.com.br/economia/inflacao-pos-pandemia-e-fenomeno-global-mas-atinge-brasil-com-mais-forca-1.2573343
https://www.fecomercio-am.org.br/
https://d24am.com/economia/manaus-recebera-mais-de-10-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros-2022/
https://d24am.com/economia/manaus-recebera-mais-de-10-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros-2022/
https://d24am.com/economia/manaus-recebera-mais-de-10-mil-turistas-na-temporada-de-cruzeiros-2022/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/cnc-intencao-de-consumo-cai-pela-primeira-vez-desde-junho
https://www.otempo.com.br/economia/inflacao-pos-pandemia-e-fenomeno-global-mas-atinge-brasil-com-mais-forca-1.2573343

