
Confira funcionamento do
comércio em Manaus no 7

de setembro

Pesquisa indica que 60% dos
profissionais não dão
tratamento adequado às
informações empresariais
confidenciais
Segundo dados do Instituto de
Pesquisa do Risco Comportamental,
parte considerável dos funcionários
ainda não sabem tratar informações
sensíveis.

Projeto de Lei do Novo Refis
tramita na Aleam
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Solicitado pelas lideranças do
comércio do Amazonas, o PL nº
403/2021, que estende a validade
do Refis (Programa de Remissão
Fiscal Emergencial) já ingressou na
pauta ordinária da Aleam
(Assembleia Legislativa do
Amazonas), nesta semana. 

Saiba os horários do
comércio varejista e
atacadista de Manaus,
na terça-feira (7), no
feriado da
Independência do
Brasil 

Reforma vai ao Senado, com
IR sobre dividendos e menos
imposto para pessoas  
A Câmara dos Deputados concluiu
nesta quinta-feira (2) a votação da
reforma do Imposto de Renda (IR),
com ampliação da faixa de isenção
para quem recebe até R$ 2.500
mensais e criação da cobrança de
15% sobre lucros e dividendos
distribuídos aos acionistas de
empresas, hoje isentos.

www.fecomercio-am.org.br

fecomercioam

Pix terá saque e troco em
dinheiro a partir de 29 de
novembro, diz BC 
Limite máximo das transações será
de R$ 500 durante o dia e R$ 100 no
período noturno.

I N D I C A D O R E S
E C O N Ô M I C O S
R$ 5,18 | -0,02%
Dólar Comercial 

R$ 6,15| +0,28%
Euro Comercial 
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Afeam completa 22 anos de
fomento à economia e
incentivo aos empreendedores
do Amazonas
Ao completar 22 anos nesta quinta-
feira (02/09), a Agência de Fomento
do Estado do Amazonas (Afeam)
comemora a consolidação da forma on-
line de concessão ao crédito e números
expressivos de aplicação e
investimentos em todo Estado. 
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