BOLETIM

INFOR MATIVO
nº331

Sexta-feira, 03 de Agosto de 2018

6ª Prêmio Nacional ASPACER de Design e 7º Fórum Nacional de Design para
Revestimentos Cerâmicos acontecem neste mês

A

Aspacer , com o apoio do CCB, realizará nos dias 21 e
22 de agosto, o 7º Fórum de Design para Revestimentos
Cerâmicos que traz com tema, “Design e Identidade”, convidando os proﬁssionais que têm experiências na pesquisa, ensino e
desenvolvimento criativo, utilizando a Identidade brasileira como
referência primordial a participarem de palestras e workshops.
O evento acontecerá simultaneamente à 6ª edição do Prêmio
Nacional ASPACER de Design, cujo objetivo é descobrir e estimular os novos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas
e incentivar a inovação de produtos, valorizando o trabalho desenvolvido por esses proﬁssionais. Nesta edição do evento estarão participando 31 empresas que estarão expondo 56 painéis.

Indicador de nível de atividade da indústria paulista sobe 12,1% em junho

O

Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de transformação paulista cresceu fortemente em junho (12,1%)
em relação a maio, na série com ajuste sazonal. O resultado indica que a atividade industrial paulista recompôs as perdas sofridas
em maio (-10,8%) por conta da greve dos caminhoneiros. A principal inﬂuência dessa recuperação veio da variável total de vendas reais, que subiu 24,7% após ceder 16,6% em maio, seguida

por horas trabalhadas na produção (0,9%), Nível de Utilização
da Capacidade Instalada (1,2p.p.) e a projeção para a PIM-SP
(15,7%). Na série sem ajuste, o indicador também mostrou variação positiva no mês (7,2%), na comparação com junho do ano
anterior (4,2%) e no acumulado em 12 meses (5,5%). Os dados
foram divulgados nesta terça-feira (31 de julho) pela Fiesp e pelo
Ciesp.
Fonte: Fiesp

Contratação de aprendizes tem novo regramento

A

Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, por meio da Instrução Normativa 146, de 25 de julho
(DOU de 1/8/2018), estabeleceu diretrizes detalhadas e disciplinou a ﬁscalização do cumprimento da contratação obrigatória
de aprendizes. O vice-presidente de Relações Capital-Trabalho
e Responsabilidade Social do SindusCon-SP, Haruo Ishikawa,
recomenda a leitura atenta da nova Instrução, que revogou a
IN 97/2012. “Por exemplo, a IN 146 proíbe que, por meio de

convenção ou acordo coletivo, sejam excluídas funções que integram a base de cálculo da cota de aprendizes.” Entre outros aspectos, a IN 146 aborda: cálculo da cota de aprendizes, dispensa
de obrigatoriedade, contrato de aprendizagem, direitos trabalhistas, programas de aprendizagem, planejamento da ﬁscalização da
aprendizagem, procedimentos de ﬁscalização incluindo o especial,
descaracterização do contrato e cumprimento alternativo da cota.
Fonte: Sinduscon

Caixa estende prazo no eSocial

N

este período de adaptação à obrigatoriedade à prestação
das informações ao eSocial, os empregadores integrantes
do Sistema FGTS, com faturamento no ano de 2016 acima de R$
78 milhões, poderão efetuar o recolhimento pela GRF (Guia de
Recolhimento do Fundo), emitida pelo Seﬁp (Sistema Empresa

de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),
até a competência outubro/2018. É o que dispõe a Caixa Econômica Federal, por meio da Circular 818, de 30 de julho (DOU de
31/7/2018).
Fonte: Caixa Federal
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