
Pedidos de recuperação
judicial caem 45,2% em julho

Inflação de julho aumenta
para todas as faixas de
renda, mostra Ipea
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Especialista vê impacto
desigual com reforma do IR 

Segundo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, o incremento
na inflação foi maior para as
famílias de renda muito baixa
(1,12%), contra 0,88% das famílias
de renda alta.

Entre os que recorreram ao
dispositivo, as empresas dos
setores de serviço e
comércio tiveram destaque
com 36 e 17 solicitações,
respectivamente. Na análise
por porte, as micro e
pequenas empresas lideram
o número de solicitações.

O economista Sérgio Gobetti
traçou uma radiografia do impacto
do projeto, inclusive com as mais
novas mudanças introduzidas pelo
relator. Especialista na tributação
do Imposto de Renda, Gobetti faz
simulações sobre o impacto da
proposta desde junho, quando o
projeto foi enviado ao Congresso.Atividade econômica tem

alta de 1,14% em junho, diz
Banco Central
O Índice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) apresentou
aumento de 1,14% em junho de
2021 em relação ao mês anterior,
de acordo com os dados
dessazonalizados (ajustados para o
período).
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Banco Central implementa
segunda fase do open
banking nesta sexta
Com a nova etapa, BC espera que
novos produtos e serviços, como
empréstimos e financiamentos,
sejam ofertados aos clientes a
partir de condições mais
vantajosas.
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Reforma Tributária Ampla: o
caminho do IVA Dual
Reforma que tem chances de ser
aprovada é diferente da
proposta que estava sendo
discutida na Câmara dos
Deputados.
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