
Governo do Estado deve
reabrir prazo e ampliar

Refis

Dia do Cliente: Veja 7
ferramentas para atrair a
atenção dos consumidores
A Bússola listou ferramentas que
ajudam a trazer novos consumidores
e alavancar as vendas baseadas nas
experiências de especialistas da
área.

CNC sobe para 6,2% projeção
dos serviços para 2021

Reforma do Imposto de Renda
deve incentivar endividamento
das empresas

Atividade econômica tem alta
de 0,60% em julho, diz Banco
Central
A atividade econômica brasileira
registrou alta em julho deste ano, de
acordo com dados divulgados hoje
(15) pelo Banco Central (BC). O
Índice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) apresentou
aumento de 0,60% em julho de
2021 em relação ao mês anterior, de
acordo com os dados
dessazonalizados (ajustados para o
período).

Estimativa tem como base dados
positivos de julho do IBGE,
divulgados nesta terça-feira (14);
Turismo registra menor perda
mensal em 16 meses.
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O governador do Amazonas vai reabrir
o prazo de adesão ao Programa de
Regularização Fiscal (Refis), com a
concessão parcial de remissão e
anistia de juros e multas de débitos de
impostos e contribuições estaduais.
Projeto de Lei do Governo do Estado
que amplia o alcance do programa e
novos prazos foi aprovado pela
Assembleia Legislativa do Estado  e
seguirá para sanção do governador.
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Turismo registra crescimento
de 150% no e-commerce em
relação a 2020
Segundo o levantamento, houve um
crescimento de 18,61% no e-
commerce do setor em julho na
comparação com junho, o maior entre
todos os segmentos analisados.

Estudo aponta que a reforma do
imposto de renda pode asfixiar a
margem de lucro dos negócios.
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