
Abertura de pequenas
empresas bate recorde no 1º

semestre de 2021

Brasil cria 316 mil postos de
trabalho formal em julho,
aponta novo Caged
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Lei que facilita abertura de
empresas é sancionada

O saldo é o resultado de um total de
1.656.182 admissões e 1.339.602
desligamentos. De acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados
(Novo Caged) divulgado pelo Ministério do
Trabalho, o salário médio de admissão
caiu 1,25% na comparação com o mês
anterior, situando-se em R$ 1.801,99.

Micro e pequenas
empresas e
microempreendedores
individuais (MEIs) foram
responsáveis pela abertura
de 2,1 milhões de negócios
neste período, segundo
levantamento do Sebrae.

Foi vetada a proposta que extinguia a
sociedade simples por contrariar os
interesses públicos por mudanças
profundas no regime societário. 

Tokens vão substituir adesivos
e cupons de descontos no
varejo
Com tecnologia blockchain, empresa
poderá conhecer melhor o cliente por
meio da rastreabilidade.

www.fecomercio-am.org.br
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BC: Meios de pagamentos
digitais sob supervisão do BC
são seguros
Após vários levantamentos sobre
aumento de sequestros e outros
crimes envolvendo o meio de
pagamento Pix, o Banco Central
divulgou uma nota defendendo o
produto. “Os meios de pagamentos
digitais sob a supervisão do Banco
Central são seguros e trazem
grandes benefícios para a
população”, trouxe um comunicado
divulgado nesta sexta-feira, 27, pela
autoridade monetária. 
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Juros dos empréstimos para
famílias atinge o maior valor
na pandemia
A alta da taxa básica de juros (Selic) já
impacta o valor cobrado pelos bancos
em novos empréstimos. Em julho, de
acordo com dados divulgados nesta
sexta-feira (27) pelo BC (Banco
Central), a média para famílias chegou
a 13,5%, maior valor desde o início da
pandemia de Covid-19, em março.
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