
Economia discute proposta
alternativa para

desoneração da folha
 

Secretários da Economia
descartam prorrogar aumento
do IOF em 2022 para custear
Auxílio Brasil
Secretário do Tesouro disse que
estender o aumento do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF)
‘nunca entrou' no 'radar’ e que
custeio do Auxílio Brasil no ano que
vem depende da reforma do Imposto
de Renda.

Inadimplência do varejo em
setembro deve ficar em
4,06%, um pouco menor que
a registrada em julho

Copom sobe Selic aos 6,25%
ao ano, e prevê nova alta de 1
ponto

Desemprego e inflação são os
maiores desafios da economia
do Brasil, diz FMI
Órgão prevê que o país cresça 5,3%
em 2021 e 1,9% em 2022, mas diz
que restaurar crescimento
sustentado exigirá "esforços
políticos".

Em linha com a maior parte das
apostas do mercado, taxa de
referência for erguida em 1 ponto,
repetindo a dose e respeitando o
plano de voo traçado há 42 dias.

A previsão para setembro é uma
média entre os índices mínimos e
máximos estimados para os atrasos
de pagamento de crédito com
recursos livres, que ficaram entre
3,79% e 4,32%. 
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A desoneração ampla da
folha de pagamento é um
desejo antigo de Guedes,
mas nunca saiu do papel
porque o ministro gostaria
de bancar a medida com um
imposto similar à CPMF, que
sofre resistência no
Congresso.
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MEIs têm novo prazo para
quitar dívidas
De acordo com a Receita Federal, os
pagamentos atrasados podem ser
realizados por meio de pagamento,
utilizando o DAS (Documento de
Arrecadação do Simples Nacional),
ou parcelamento. Cerca de 29 mil
MEIs registrados no Amazonas
estão inaptos. 
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