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Governo paga 4º lote do abono salarial nesta quinta-feira 

Junto com a primeira rodada de liberação do PIS/Pasep, para os 

cotistas com mais de 70 anos de idade, o governo federal libera 

hoje (19 de outubro) o quarto lote do abono salarial para os 

trabalhadores do setor privado nascidos em outubro e também 

para os trabalhadores do setor público com final de inscrição “3” 

no Pasep. 

Detalhe: quem é trabalhador do setor privado e cliente da Caixa 

Econômica Federal, já deve estar como dinheiro na conta desde 

terça passada (17 de outubro). Já quem é trabalhador do setor 

público precisa ir até o Banco do Brasil retirar o recurso. 

Leia mais 
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Multas de trânsito agora podem ser parceladas no cartão 

 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou na quarta-feira 

desta semana (18 de outubro) uma resolução que permite pagar as 

multas de trânsito no cartão de débito ou crédito. A Medida, que já 

está em vigor, visa facilitar o pagamento da dívida e diminuir a 

inadimplência. 

O valor da infração também poderá ser parcelado, porém haverá 

cobrança de juros pela entidade financeira do cartão. Anteriormente, 

somente as multas aplicadas em veículos registrados no exterior 

poderiam utilizar deste benefício. 

Leia mais 

Brasileiros já pagaram R$ 1,7 trilhão em impostos em 2017 
Segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP). No ano passado, o mesmo montante foi registrado 

somente em 11 de novembro, o que revela crescimento da 

arrecadação tributária. 

A marca de R$ 1,7 trilhão equivale ao montante pago em 

impostos, taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do 

ano. O dinheiro é destinado à União, aos Estados e aos 

Municípios. 

Leia Mais 

 

Ministro do Trabalho é convidado a explicar Portaria sobre trabalho escravo 

 

Ronaldo Nogueira foi convidado na quarta-feira desta semana (18 de 

outubro) pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(CDH) do Senado a explicar a Portaria nº 1.129/2017 do governo que 

mudou as regras para a fiscalização do trabalho escravo. 

O convite ao ministro foi uma proposta do senador Paulo Paim. 

 Leia mais 

 

Empresários pessimistas com Black Friday 

Segundo pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Lojistas (CNDL) com 1.168 empresários 
entrevistados em todo o país. Apenas 35% das empresas brasileiras deverão aderir ao Black Friday, que 

acontece oficialmente no dia 24 de novembro. Quase 80% deles, porém, afirma que não fará investimentos 
na própria operação para o período. 
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