
Acordo com Estados pode
afetar empresas

Pandemia ainda impacta
cadeia produtiva dos setores
de construção e moveleiro
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74% das empresas mudaram
os planos de retorno ao
trabalho presencial

Empresas integrantes da cadeia
produtiva, no Sudeste, fecharam as
portas definitivamente, afetando as
montadoras. Envio de cerâmicas é
afetado pelo congestionamento em
portos.

Acordo com os Estados e
os municípios para a
votação do projeto do
novo Imposto de Renda
deve propor uma queda
ainda menor da alíquota
do imposto das empresas. 

Levantamento mostra que empresas
e funcionários não têm retomado as
atividades presenciais de forma
efetiva devido ao surgimento de
novas cepas.

PIB recua 0,3% do primeiro
para o segundo trimestre,
aponta FGV
Levantamento Monitor do PIB, da
Fundação Getulio Vargas (FGV),
mostra que, na comparação com o
segundo trimestre de 2020, no
entanto, o PIB apresentou uma alta
de 12,1%.
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Golpe utiliza nome do Sebrae
para atrair empresários

Criminosos criam perfis falsos nas
redes sociais e oferecem prêmios,
vagas de emprego, auxílios, pedidos
de transferências e confirmação de
dados.
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Relator diz que reforma
tributária deve desonerar
consumo
O Senado promoveu a primeira
Sessão de Debates Temáticos de
um ciclo de quatro eventos para
discutir a PEC 110/2019, que
reforma o sistema tributário
brasileiro. Para o relator da
proposta, Roberto Rocha (PSDB-
MA).
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