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Senado vota Reforma Trabalhista nesta terça-feira 

Pouco mais de dois meses (proposta chegou ao Senado em 28 de abril)  

e 864 Emendas de senadores apresentadas, que os relatores não 

acataram a possibilidade de o Senado votar e concluir pela extinção, 

hoje (11 de julho), da CLT, da Justiça e do Direito do Trabalho contida 

na chamada Reforma Trabalhista-Sindical (PLC 38/17). 

Veja o prognóstico do DIAP sobre a votação nominal do projeto. 
 

Leia mais 
 

Acordo sobre perdas na poupança com planos econômicos deve sair até agosto 

 

A ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União, planeja 

fechar até o início de agosto um acordo entre bancos e 

consumidores sobre as perdas das cadernetas de poupança durante 

os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. O acerto vai 

prever descontos e parcelamento dos valores e não beneficiará 

todos os poupadores da época. 

Os índices ainda estão sendo fechados. Em ações julgadas pelo STJ 

(Superior Tribunal de Justiça), houve descontos de até 65% sobre os 

juros acumulados no período. O acordo, sob mediação da AGU 

(Advocacia-Geral da União), no entanto, pode ser fechado em 

condições diferentes. 

Leia mais 
 

Boletos bancários com valores vencidos acima de R$ 50 mil já podem ser pagos em qualquer Banco 
O sistema anterior só permitia fazer o pagamento, em atraso, no 

Banco que emitiu a cobrança. A nova plataforma de cobrança foi 

anunciada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

A mudança será gradual para diferentes valores. As contas 

atrasadas abaixo de R$ 50 mil e acima de R$ 2 mil só serão 

liberadas para pagamento em qualquer Banco no dia 11 de 

setembro. 

Leia Mais  

Linha de crédito mais barata de imóveis só volta em 2018 

 

A Caixa Econômica Federal informou na sexta-feira passada (7 de 

julho) que não serão liberados novos recursos para a linha de 

financiamento imobiliário Pró-Cotista neste ano: “Continuaremos 

atuando em todas linhas de crédito habitacional, exceto Pró-Cotista. 

As novas contratações da linha estão previstas para serem 

retomadas no próximo semestre", afirmou o Banco em nota. 

No fim de junho, o presidente da CEF, Gilberto Occhi, disse que 

haveria liberação de novos recursos "nos próximos dias", o que não 

ocorreu. 

 Leia mais 

 
Dor crônica 

A cada dez pessoas no Brasil, quase quatro sofrem de alguma dor crônica – aquela que persiste por mais de três meses. A 
maioria é formada por mulheres, vive nas regiões Sul e Sudeste e tem em média 41 anos de idade. 
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