
Comércio deve faturar menos
no Dia das Mães
Com inflação em alta,
expectativa é de consumidor
busque promoções e itens de
menor valor.

Amazonas tem mais empresas
e na maioria de serviços
O setor de prestação de serviços
puxou a alta no primeiro trimestre
na abertura de novos negócios no
Amazonas. Conforme os dados do
SRM (Sistema de Registro
Mercantil) da autarquia, vinculado
ao Ministério da Economia, no
primeiro trimestre deste ano,
foram constituídos um total de
1.923 novos CNPJ (Cadastros
Nacional da Pessoa Jurídica). 

Projeto levou quatro anos para
ser desenvolvido e contou com
a parceria da Nextop e da Arius
Sistemas.

Depois de dois anos de
pandemia que obrigou milhares
de bares e restaurantes a
fechar as portas em todo o país,
agora o que assusta o setor é a
inflação. 

Para 83% dos bares e
restaurantes, a inflação é o
maior desafio do setor

Magistrados do Trabalho
criticam ‘guinada liberal’ do STF
em pautas trabalhistas
‘Estamos em um momento
único de retrocessos no STF’,
disse o desembargador Grijalbo
Fernandes Coutinho.

O comércio digital tem
crescido
exponencialmente e tem
movimentado com força
toda uma cadeia formada
principalmente por
grandes e pequenos
varejistas.
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Rede de supermercados
lança 1º carrinho inteligente
da América Latina

Com projeção de 385
milhões de pedidos

este ano, e-commerce
cresce 9% sobre 2021

https://m.facebook.com/fecomercioam/?locale2=pt_BR
https://www.instagram.com/fecomercioam/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2022/05/04/comercio-deve-faturar-menos-no-dia-das-maes.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2022/05/04/comercio-deve-faturar-menos-no-dia-das-maes.ghtml
https://www.jcam.com.br/noticias/amazonas-tem-mais-empresas-e-na-maioria-de-servicos/
https://www.jcam.com.br/noticias/amazonas-tem-mais-empresas-e-na-maioria-de-servicos/
https://www.jcam.com.br/noticias/amazonas-tem-mais-empresas-e-na-maioria-de-servicos/
https://mercadoeconsumo.com.br/2022/05/04/rede-de-supermercados-enxuto-lanca-1o-carrinho-inteligente-da-america-latina/
https://mercadoeconsumo.com.br/2022/05/04/rede-de-supermercados-enxuto-lanca-1o-carrinho-inteligente-da-america-latina/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/para-83percent-dos-bares-e-restaurantes-a-inflacao-e-o-maior-desafio-do-setor.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/para-83percent-dos-bares-e-restaurantes-a-inflacao-e-o-maior-desafio-do-setor.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/03/para-83percent-dos-bares-e-restaurantes-a-inflacao-e-o-maior-desafio-do-setor.ghtml
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/magistrados-do-trabalho-criticam-guinada-liberal-do-stf-em-pautas-trabalhistas-03052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/magistrados-do-trabalho-criticam-guinada-liberal-do-stf-em-pautas-trabalhistas-03052022
https://www.istoedinheiro.com.br/com-projecao-de-385-milhoes-de-pedidos-este-ano-e-commerce-cresce-9-sobre-2021/
https://www.fecomercio-am.org.br/
https://mercadoeconsumo.com.br/2022/05/04/rede-de-supermercados-enxuto-lanca-1o-carrinho-inteligente-da-america-latina/
https://www.istoedinheiro.com.br/com-projecao-de-385-milhoes-de-pedidos-este-ano-e-commerce-cresce-9-sobre-2021/

