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Paim diz que conseguiu assinaturas necessárias para CPI da Previdência
O senador Paulo Paim (PT-RS) disse nesta última quinta-feira (2
de fevereiro) que conseguiu 30 assinaturas para a instalação de
uma CPI da Previdência no Senado.
Paim ainda não apresentou a lista formalmente, afirmando que
quer chegar a 35 nomes para ficar seguro mesmo que o governo
Michel Temer pressione senadores pela retirada de apoio. O
parlamentar acrescentou que a CPI seria para investigar a real
situação das contas da Previdência.
Leia mais

Confira o que fazer se perdeu o prazo do pagamento do IPVA
Os contribuintes que não quitaram o Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores deste ano ainda podem fazer o pagamento, mas
terão multa. O acréscimo será de 0,33% por dia, até o limite de 20% sobre
o valor do Imposto.
Neste caso, o pagamento pode ser feito normalmente, na rede bancária,
com o número do Renavam e o CPF do proprietário do veículo. Quem
perdeu o prazo deve ficar atento, porque, além dos juros, o dono do carro
poderá ter o veículo apreendido
Leia mais
Contribuintes já podem entregar a declaração do Imposto de Renda 2017
O prazo vai até o dia 28 de abril e são esperadas 28,3 milhões de
declarações. Neste ano, continua o desafio de separar
documentos e ficar atento para evitar erros.
O Fisco também voltou a apertar as regras, num esforço para
reduzir as fraudes e sonegações. Mas, ao menos, o processo
promete ser mais ágil.
Leia Mais

Rodrigo Maia (DEM-RJ) pode pautar, nesta semana, o PL 4.302/98
Esta é a intenção do presidente da Câmara. O Projeto do Senado
regulamenta a terceirização e permite que as empresas possam
terceirizar qualquer ramo de sua atividade, inclusive a chamada
atividade-fim.
O PL 4.302/98 está sob a relatoria do deputado Laercio Oliveira (SDSE). Se a matéria for a votos e passar, vai à sanção presidencial.
Leia mais

Cura Nacional
A participação de laboratórios brasileiros no varejo farmacêutico cresceu 3,1% em 2016 e chegou a 67% segundo
a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), entidade que representa o setor.

