
Confiança do varejista chega ao
maior patamar em 16 meses, mas

delta preocupa

Empresas brasileiras não
devem dar passo maior do
que a perna em ESG, diz
especialista
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Sócios de MPEs permanecerão
isentos de taxação de
dividendos, diz Celso Sabino  

É preciso fazer diagnóstico e plano
de ação antes de começar a
divulgar.

Para economista da
CNC, a tendência é
de continuidade de
resultados
positivos no índice 

O relator da reforma do Imposto de
Renda, deputado federal Celso
Sabino (PSDB-PA), reforçou nesta
quarta-feira, 18, que seu texto
mantém a isenção de sócios de
micro e pequenas empresas de
taxação de dividendos. Comércio do Amazonas

aguarda proposta de novo
Refis
Lideranças do comércio do
Amazonas aguardam resposta da
Sefaz sobre a proposta de um novo
Refis para permitir às empresas se
recuperar das sequelas econômicas
da segunda onda e das
consequentes medidas de
isolamento social. 
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Jucea orienta empreendedores
sobre abertura de empresas
em espaço exclusivo
Com a nova sede da Junta Comercial
do Estado do Amazonas (Jucea), o
Governo do Estado amplia suas
políticas de auxílio a empresários.
Uma das novidades trazidas pela nova
e moderna estrutura, é a Sala do
Empreendedor, espaço montado para
acolher e orientar empreendedores no
processo de criação de novas
empresas.
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O impacto da decisão do STF
na provisão financeira das
empresas
O artigo aborda a posição do STF
que decidiu pela
inconstitucionalidade de
aplicação da TR para correção
monetária dos débitos
trabalhistas por maioria de
votos.
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