
Contribuintes inscritos na
dívida ativa do Estado podem
negociar débitos com
descontos de até 95% em juros
e multas até o dia 30/12
No caso da dívida ativa, o Refis 2021
abrange apenas os débitos
referentes ao Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) e
Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD), que devem
ser negociados diretamente com a
Procuradoria Geral do Estado (PGE-
AM).

Como preparar pequenos sites
para o volume de compras da
Black Friday?

Entenda o que o STF ainda
precisa decidir sobre Reforma
Trabalhista

"Br do mar" e reforma
tributária 
Enquanto o setor de navegação
espera ansiosamente pela aprovação
definitiva da "Br do Mar", o
substitutivo apresentado no mês
passado ao PL da reforma tributária
do imposto de renda propõe a
revogação de antigos benefícios
fiscais importantes para o setor.

Amazonas fecha
setembro com saldo de

4.302 empregos
formais

O Brasil gerou 313.902 postos
de trabalho em setembro deste
ano, resultado de 1.780.161
admissões e de 1.466.259
desligamentos de empregos
com carteira assinada. No
acumulado de 2021, o saldo
positivo é de 2.512.937 novos
trabalhadores no mercado
formal. 

Processos em tramitação na Corte
discutem trechos da mudança
legislativa realizada em 2017 nas
relações de trabalho.

A Black Friday vai acontecer neste
ano em 26 de novembro, mas apesar
de faltar um mês, os lojistas já estão
com preparativos avançados para a
data, uma das mais rentáveis para o
comércio brasileiro. 
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Empresas devem se preparar
para possível tributação da
distribuição de lucros, alerta
especialista
A tributação de dividendos é um dos
pontos mais polêmicos da proposta de
reforma do IR. Enquanto não há
desfecho, empresas devem se
preparar para absorver os impactos
das mudanças.
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