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PIS-Pasep será liberado a partir de quinta-feira
O abono salarial PIS/Pasep começará a ser pago no próximo dia 27 de
julho. Tem direito ao benefício quem recebeu, em média, até dois salários
mínimos mensais, com carteira assinada e exerceu atividade remunerada
durante, pelo menos 30 dias no ano passado.
Serão destinados cerca de R$ 16,5 bilhões para o pagamento. Os
trabalhadores nascidos de julho a dezembro poderão sacar os valores este
ano, os demais, no primeiro trimestre de 2018.
Leia mais
Emissão de passaportes é retomada após quase um mês de suspensão
A Casa da Moeda retomou na última segunda-feira (24 de julho), a
confecção de passaportes, após o serviço ter ficado quase um mês
suspenso por restrição orçamentária. A retomada da emissão do
documento se dá quatro dias depois de a Polícia Federal (PF) ter recebido
um crédito suplementar de R$ 102,3 milhões para voltar a produzir os
passaportes.
Em nota, a Casa da Moeda confirmou na sexta-feira passada que já havia
recebido os arquivos com os dados pessoais de quem solicitou o
documento em meio ao período em que a emissão de passaportes estava
interrompida.
Leia mais
Senado volta do recesso, em agosto, com quatro CPIs
Na volta do recesso parlamentar, em agosto, quatro Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs) devem funcionar no Senado.
Além da CPI da Previdência, única em funcionamento, três
Comissões estão à espera de instalação: a dos Maus-Tratos às
Crianças, a do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), e a CPI Mista do BNDES/JBS e J&F.
Instalada em maio, a CPI da Previdência, presidida pelo senador
Paulo Paim (PT-RS) e relatada pelo senador Hélio José (PMDB-DF),
tem até o dia 8 de setembro para encerrar os trabalhos, mas os
senadores já anunciaram que vão pedir prorrogação e mostrar na
conclusão dos trabalhos que a Previdência não é deficitária.
Leia Mais
Metade dos brasileiros já sofreu preconceito ou discriminação no trabalho, diz pesquisa
Situações de discriminação e preconceito no ambiente de trabalho
ainda são algumas das principais queixas do brasileiro, num momento
em que as empresas buscam maneiras de coibir esse tipo de
comportamento.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo site de empregos
Vagas.com, metade dos 1.731 entrevistados afirmam já ter passado por
uma situação de discriminação ou preconceito no dia a dia – seja por
ocupar um cargo mais baixo na hierarquia empresarial ou por
características pessoais, como timidez ou extroversão.
Leia mais
Inflação deste ano deve ficar em 3,33%, na média
A previsão é de economistas do mercado financeiro, após o governo anunciar o aumento da alíquota de PIS e
Cofins sobre os combustíveis. A informação é do Banco Central no relatório conhecido como Focus.

