
O preço dos
combustíveis

Paulo Guedes se reúne com
presidente da CNC em Brasília
O ministro da Economia e o
presidente José Roberto Tadros
debatem em almoço pautas sobre o
desenvolvimento econômico do País.
Além do ministro, participaram da
reunião o empresário Guilherme Afif
e o diretor-presidente do Sebrae
Nacional, Carlos Melles. 

MP 1.045: Senado avalia
retirar pontos do texto da
minirreforma trabalhista
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O prazo final para votação da MP
1.045/2021 encerra no dia 7 de
setembro, feriado. Caso
contrário, a medida perderá a
validade. Com o prazo apertado,
o Senado não deve fazer grandes
alterações no texto proveniente
da Câmara dos Deputados.

Coluna Fecomércio AM
publicada na edição de
hoje do Jornal do
Commercio, traz uma
análise sobre a legislação
tributária e os impactos
no preço dos
combustíveis. 

Aberta consulta pública sobre
Estratégia Nacional de
Inovação em Turismo
Elaborado pelo Ministério do Turismo
após um diagnóstico de consultores,
texto estabelece diretrizes para
reforçar a competitividade do setor no
país e posicionar o Brasil como
referência global na área.

www.fecomercio-am.org.br

fecomercioam

Insegurança jurídica dificulta
retomada pós-pandemia
Falta de previsibilidade é obstáculo
ao crescimento econômico e
também impacta consumidores
finais
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Amazonas: taxa de
desemprego cai para 15,6%,
no segundo trimestre de 2021
Taxa de desocupação do Amazonas no
2º trimestre é 1,9 pontos percentuais
inferior a taxa registrada no 1º
trimestre do ano, e 0,9 pontos
percentuais a menos do que a
registrada no 2º trimestre de 2020. 
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