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O presidente da Fenacon, Sérgio
Approbato, se reuniu, no dia 11 de
junho, com o subsecretário de
Fiscalização da Receita Federal do
Brasil (RFB), Jonathan José Formiga,
para debater projetos que ampliam a
conformidade tributária, a
autorregulação e melhorias na
comunicação entre a RFB e os
contribuintes. 
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Receita Federal apresenta
projetos de conformidade
tributária à Fenacon

Fenavist participa de café
da manhã com o senador Ciro

Nogueira

Fecomércio-TO e
instituições que compõem
o Sistema S no Tocantins
recebem deputado federal
Eli Borges

• Entra em vigor lei que destina R$ 415

mi para testes de vacinas nacionais contra

Covid

• Promulgada lei que garante R$ 3,5 bi

para internet de aluno e professor da rede

pública

• Entram em vigor novas regras para

renegociação extraordinária de dívidas

com fundos constitucionais

Confira aqui todas as notícias

  Instagram

• Sesc distribui poesia nas ruas de

diadema

• + de 5 toneladas de alimentos para

famílias necessitadas

• O dólar comercial fechou sexta-feira em alta
de 1,12%, cotado a R$ 5,12. Euro subiu 0,6%,
chegando a R$ 6,20. A Bovespa operou com
129.441 pontos, queda de 0,49%. Risco Brasil
em 262 pontos. A Dow Jones subiu 0,03% e
Nasdaq teve alta de 0,27%.

• FBHA participa do 1º Ciclo de Debates
sobre Turismo
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• Inflação e atividade dobram o resultado

primário de Estados

O Estado de S. Paulo

•Imposto sobre múltis pode render R$ 5,6

bi ao ano ao País
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