
Novo Refis deve excluir
renegociação de dívidas de
pessoas físicas e focar
somente nas empresas
Ainda em debate no Congresso,
Senado quer incluir pendências
de contribuintes pessoas físicas,
enquanto Câmara pretende
atender somente empresas.

Ponto principal da reforma
tributária é corrigir distorções
que afetam o crescimento da
economia  
Antes das eleições, tendência será
dizer que 'ninguém aguenta mais
pagar tanto imposto'; depois, o
governante eleito se dará conta de
que será inevitável que parte do
ajuste venha da receita.

Levantamento da CNC aponta
que estação, historicamente,
provoca aumento médio de
9,2% no consumo em relação à
primavera e ao outono.

O presidente do Congresso
Nacional posicionou-se nesta
sexta-feira contra uma
revogação da reforma
trabalhista, mas não descartou
que ela possa eventualmente
ser revisada.

Pacheco admite revisão de
reforma trabalhista, mas diz
ser contra revogação WhatsApp lança conexão em

nuvem com recursos premium
para atrair empresas
O serviço de API será gratuito,
segundo Mark Zuckerberg. 

Mais de 1 milhão de
empresas foram abertas
no Brasil, sendo 79%
constituídas por
Microempreendedores
Individuais (MEIs), e os
outros 21%, micro e
pequenas empresas,
empresas de grande
porte, indústrias e
agronegócios.
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Inverno deve movimentar R$
13,76 bilhões em vendas no
varejo de vestuário este ano

Cresce a quantidade
de empresas abertas;
rendimento diminui
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