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Saiba o que fazer para sacar sua cota do PIS/Pasep
Nessa primeira etapa, que vai até 29 de junho, poderão sacar pessoas
com 57 a 59 anos, correntistas ou não da Caixa Econômica Federal,
responsável pelo PIS (setor privado), ou do Banco do Brasil, relativo ao
Pasep (setor público).
O governo espera injetar R$ 39,3 bilhões na economia. O valor médio
a ser pago é de R$ 1.370 por cotista. O total disponível nessa primeira
fase deve ser de R$ 8,6 bilhões.
Leia mais
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Venda de medicamentos cresceu 21,6% em abril
Os novos preços dos medicamentos, que chegaram ao índice máximo
de 2,84% autorizado pelo governo, entraram em vigor no dia 1º de abril.
Em unidades, o volume comercializado no quarto mês de 2018 chegou
a 84,3 milhões, diante de 72,5 milhões de 2017, um incremento de
16,3%. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de
Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (ABRADILAN),
Juliano Vinhal, o aumento de preços dos medicamentos, além de uma
leve recuperação da economia e um mês de abril com menos feriados
em 2018 e, consequentemente, mais dias úteis do que no ano passado,
permitiram que o volume de negócios crescesse fortemente.
Leia mais
Vendas de livros crescem e já superam índices de 2017
A receita do mercado livreiro cresceu 12% em maio deste ano em
comparação com mesmo período de 2017, de acordo com o Sindicato
Nacional das Editoras de Livros (SNEL). Em volume, a alta foi de 10%.O
levantamento é feito a cada quatro semanas e não inclui os últimos dias
de maio – por isso não reflete o impacto da paralisação dos
caminhoneiros, diz Ismael Borges, da Nielsen, consultoria responsável
pelo levantamento.
Leia Mais
146,1 milhões de pessoas aptas a votar em 5.568 municípios
Com a proximidade das eleições, estudo da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) sobre o eleitoral de 2018 contabiliza 146,1 milhões de
pessoas aptas a votar nas 5.568 cidades brasileiras.
Ao analisar as estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
a entidade também traz à tona uma antiga questão: o número de cidades
que possuem mais eleitores que habitantes. Também mostra as regiões
com mais eleitores no país.
Leia mais
Lucros de Bancos é mais que o dobro do de outros setores
Nem mesmo a maior recessão da história do país foi capaz de derrubar a rentabilidade dos Bancos brasileiros,
sobretudo, dos grandes e privados. Rentabilidade das instituições financeiras sobe de 10,35%, em 2016, para
13,59%, no ano passado. Para Febraban, inadimplência e tributos são responsáveis pelo custo de crédito.

