
BEm: programa de redução de
salários e contratos termina

nesta quarta-feira (25)

Câmbio para fim de 2021
permanece em R$ 5,10,
projeta Focus 

23 | AGOSTO | 2021 Clipping eletrônico produzido pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM

O Judiciário, a LGPD e a
Autoridade Nacional de
Proteção de Dados

O Relatório de Mercado Focus, divulgado
na manhã desta segunda-feira, 23, pelo
Banco Central (BC), mostrou
estabilidade no cenário para a moeda
norte-americana em 2021 e 2022. 

Empresas devem
encerrar acordos
de redução de
salário ou
suspensão de
contratos de
trabalho.

A ANPD – Autoridade Nacional de
Proteção de Dados finalizou a
audiência pública que dispõe sobre a
fiscalização e a aplicação de sanção
pela Autoridade no final de junho de
2021 e ainda não aprovou a
Resolução que trata do tema.CNC: intenção de consumo

das famílias tem melhor
resultado desde abril
Indicador de agosto atinge terceira
alta seguida e mostra melhora na
perspectiva de compras nos
próximos meses.
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Governo do Estado divulga
linhas de crédito para
comerciantes impactados pela
pandemia
Os especialistas da Afeam também
apresentaram os microcréditos
emergenciais acessados diretamente
no sítio eletrônico da Agência. A live
está disponível no canal da
Fecomércio no YouTube.
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Talk show do Sebrae-AM
aponta para evolução de
empresas
O Sebrae-AM promove, no
próximo dia 30, a segunda
edição do talk show ‘Café com
especialistas’. Reunindo
empreendedores bem-
sucedidos no País, o evento será
realizado de forma remota pelo
aplicativo Zoom a partir das 19h
de Manaus.
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