
Jucea registra 682 novas
constituições de empresas

no mês de agosto no AM

Semana Brasil 2021 começa
nesta sexta com descontos de
até 70%
Objetivo é aquecer economia e gerar
empregos.

Leia ponto a ponto do texto da
Reforma do IR aprovado pela
Câmara
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Texto que vai ao Senado prevê IRPJ
a 8% e CSLL com redução de 1%;
dividendos serão tributados a uma
alíquota de 15%.

 Junta Comercial do Estado
do Amazonas (Jucea)
registrou no mês de agosto
de 2021, um total de 682
novas empresas no
Amazonas, segundo dados do
Sistema de Registro
Mercantil (SRM) da
autarquia, vinculado ao
Ministério da Economia. 

Reforma já tem resistência no
Senado 
Apesar do avanço na Câmara, a
reforma do Imposto de Renda já
enfrenta obstáculos no Senado. A
proposta corre o risco de ser colocada
de lado em meio à defesa dos
senadores por uma ampla mudança
no sistema tributário no País. Nem
mesmo as alterações aprovadas pelos
deputados parecem ser suficientes
para convencer o Senado a chancelar
o projeto.
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Home office não tira
responsabilidade do
empregador em caso de
acidentes ou doenças
ocupacionais
Termo de responsabilidade assinado
pelo empregado e visitas de
inspeção podem ajudar a prevenir
problemas, recomenda especialista.
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Inflação altera o cardápio das
famílias 
Pressionado pela combinação de
inflação, desemprego em alta e menor
abrangência e disponibilidade de
recursos do auxílio emergencial, o
brasileiro reduziu as quantidades
compradas de alimentos, bebidas e
produtos de higiene e limpeza no
primeiro semestre deste ano. 
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