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PIS/Pasep começa 
a ser pago nesta 5ª

nascidos em outubro recebem pagamento que varia de r$ 80 a r$ 954.

O s trabalhadores da ini-
ciativa privada do Pará 
nascidos em outubro 

começarão a receber a partir de 
amanhã, 18, o abono salarial PIS 
do calendário 2018-2019, ano-
base 2017, pago pela Caixa Eco-
nômica Federal. O recebimento 
segue até o dia 28 de junho de 
2019 e o pagamento, de acordo 
com o tempo trabalhado for-
malmente em 2017, vai de R$ 
80 a R$ 954. Segundo informa-
ções da Caixa, no Pará 43.155 
trabalhadores terão direito a 
receber R$ 31.636.519,00. No 
país, de acordo com o Minis-
tério do Trabalho, aproxima-
damente 2 milhões de brasilei-
ros receberão o montante de R$ 
1,5 bilhão.

No caso do Pasep, que é 
pago aos servidores públicos 
por meio do Banco do Brasil, 
serão beneficiários, também a 
partir de amanhã, aqueles que 
tem o dígito 3 no final da inscri-
ção. Para ter direito tanto ao PIS 
quanto ao Pasep, é necessário 
ter recebido, em média, até dois 
salários mínimos mensais com 
carteira assinada e ter exercido 

atividade remunerada durante 
30 dias, pelo menos, em 2017. É 
preciso ainda estar inscrito no 
PIS/Pasep há, no mínimo, cinco 
anos e ter os dados atualizados 
pelo empregador na Relação 
Anual de Informações Sociais 
(Rais), no ano-base 2017.

valores
O valor dos abonos é deter-

minado, segundo o Ministério 
do Trabalho, pelo número de 
meses trabalhados no ano an-
terior. Logo, quem trabalhou 
um mês no ano base 2017 re-
ceberá 1/12 do salário mínimo. 
Quem trabalhou dois meses re-
ceberá 2/12 e assim por diante. 
O valor total de R$ 954 só será 
recebido por quem trabalhou 
em todos os meses de 2017. O 
menor valor a ser pago, R$ 80, 
corresponde portanto, a 1/12 
do salário mínimo.

A consulta do PIS pode ser 
realizada na página dos servi-
ços sociais (servicossociais.cai-
xa.gov.br) da Caixa. O benefício 
também pode ser consultado 
em qualquer agência da Caixa 
ou em lotéricas. Para sacar o 

abono, o trabalhador que pos-
suir Cartão Cidadão e senha 
cadastrada pode se dirigir aos 
terminais de autoatendimento 
da Caixa ou a uma casa lotérica. 
Se não tiver o Cartão Cidadão, 
pode receber o valor em qual-
quer agência da Caixa, com a 
devida apresentação de um do-
cumento com foto.

informações
Informações sobre o PIS 

também podem ser obtidas 
pelo telefone 0800-726-02-07 
da Caixa. O trabalhador pode 
fazer uma consulta ainda no 
site www.caixa.gov.br/PIS, em 
Consultar Pagamento. Para 
isso, é preciso ter o número do 
NIS (PIS/Pasep) em mãos.

Os servidores públicos que 
têm direito ao Pasep precisam 
verificar se houve depósito 
em conta. Caso isso não tenha 
ocorrido, precisam procurar 
uma agência do Banco do Bra-
sil e apresentar um documento 
de identificação. Mais informa-
ções sobre o Pasep podem ser 
obtidas pelo telefone 0800-729 
00 01, do Banco do Brasil.

abono 

O jornalista e radialista 
Cândido Gil Gomes Júnior, 
conhecido como Gil Gomes, 
morreu na madrugada de 
ontem em São Paulo, aos 78 
anos. Ele sofria há mais de 
dez anos de Mal de Parkin-
son. Gil Gomes deixa quatro 
filhos e nove netos. Ele será 
enterrado às 10h de hoje no 
Cemitério Memorial Vertical 
de Guarulhos, na região me-
tropolitana de São Paulo.

Famoso na crônica po-
licial, Gil Gomes começou 
sua carreira aos 18 anos 
como locutor esportivo. Nos 
anos 90, fez parte da equipe 
do jornal popular “Aqui Ago-

ra”, no SBT, reforçando sua 
imagem de repórter policial 
com a entonação marcante 
de suspense em suas repor-
tagens. Ficou afastado da TV 
após ter a doença diagnosti-
cada em 2005, tendo como 
última participação em um 
programa de TV feito por 
uma rede de farmácias em 
2016. 

Jornalistas lamentaram 
a morte de Gil. No Twitter, 
o presidente da República, 
Michel Temer (MDB), disse 
que “seu estilo único e ca-
rismático marcou para sem-
pre o jornalismo brasileiro”. 
(Agência Brasil e G1 SP)

Jornalista Gil Gomes 
morre aos 78 anos 

luto

  Famoso na crônica policial, Gil Gomes sofria de Mal de Parkinson
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