
Fecomércio AM, Afeam e Ciama
realizam live sobre programas

de crédito do Governo
 
 

Shoppings dizem que vendas
superaram o patamar pré-
pandemia pela primeira vez
 

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

Economistas do mercado
elevam estimativa e
projetam inflação acima de
7% neste anoAssociação dos shoppings fechou o

levantamento do Dia dos Pais deste
ano com um total movimentado pelo
setor em torno de R$ 3,8 bilhões,
avanço de 8,3% em relação a 2019,
sem considerar a inflação, segundo
a entidade.

Objetivo é alcançar
empresários do comércio de
bens, serviços, turismo e
demais segmentos
interessados em aproveitar
as condições de
financiamento oferecidas
pelo Governo.

Expectativa de expansão do PIB
recuou para 5,28% e a previsão para
a Selic no fim de 2021 avançou para
7,5%. Projeções fazem parte do
relatório Focus, divulgado pelo
Banco Central.

Sem consenso, reforma do
IR será votada nesta
semana; entenda as
mudanças
Votação foi adiada por falta de
acordo com estados e municípios
que temem perdas em suas
arrecadações.

www.fecomercio-am.org.br

fecomercioam

Empresas poderão exigir
vacinação no retorno às
atividades presenciais
Escritórios, agências e repartições
devem seguir protocolos sanitários.
Para especialistas, retomada deve
ser gradual. 
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Crédito para microempresas
recuou R$ 6 bilhões em meio
a pandemia
Dados do Banco Central
mostram que grandes empresas
foram privilegiadas durante a
pandemia de coronavírus.
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