
Em reunião nesta quinta-feira,
CAS aprova R$ 1,8 bilhão em

projetos de investimentos 

BC: Norte lidera retomada,
com avanço de 2,4% na
atividade, diz boletim regional
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BEm: associações temem
desemprego e fechamento de
estabelecimentos após fim do
programaO Banco Central (BC) divulgou nesta

quinta-feira, 26, o Boletim Regional com
dados sobre a evolução da atividade
econômica em cada região do País no
segundo trimestre de 2021, em
comparação com o primeiro trimestre
do ano. 

Expectativa é de
geração de 2.057
novos postos de
trabalho, por meio de
32 projetos industriais,
comerciais e de
serviços.

A medida perdeu a validade nesta
quarta-feira (25) e representantes
dos setores de comércio e de
serviços temem que a não renovação
do programa prejudique empresas.

Empresários preveem melhora
no faturamento e novas
contratações
Segundo estudo do Sebrae em
parceria com a Abav, os profissionais
do Turismo à frente da gestão
influenciam melhor enfrentamento da
crise.

www.fecomercio-am.org.br

fecomercioam

Consumidor quer
posicionamento
As causas sociais e ambientais têm
impactado cada vez mais a vida das
pessoas e, por consequência,
influenciado suas escolhas de
consumo. Ser sustentável, não usar
animais para teste, ser vegana, não ter
excesso de plástico, usar material
menos poluente, possibilitar a
reciclagem, ter uma atuação social e
até um posicionamento político… essas
são algumas das exigências que muitos
clientes passaram a fazer na hora de
dar seu dinheiro a uma marca.
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STJ decide que não incide
IRPF sobre juros por atraso
de benefício previdenciário
Entendimento dos ministros
deverá ser aplicado pelas
instâncias inferiores na análise de
casos idênticos
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