BOLETIM

INFOR MATIVO
Sexta-feira, 05 de Outubro de 2018

nº340

Empresas têm FAP disponível no site da Previdência

O

s extratos do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) por
estabelecimento estão disponíveis para conferência por
meio de senha na página da Secretaria da Previdência. Caso os
empresários veriﬁquem divergências quanto aos elementos do
cálculo, as contestações poderão ser feitas exclusivamente por

formulários eletrônicos disponíveis no mesmo endereço eletrônico, de 1 a 30 de novembro deste ano. O prazo para contestação
é curto, por isso o acompanhamento mensal das ocorrências que
compõe o FAP é fundamental.
Fonte: Fiesp

Petrobrás põe energia renovável no radar
A Petrobrás tenta agora recuperar o tempo perdido e dar os
primeiros passos para investir em energias renováveis, como já
fazem grandes petroleiras concorrentes. A empresa sabe que
está atrasada, e diz ainda ter pouco fôlego para fazer os investimentos, mas vai incluir essa transição para um novo cenário

ambiental no plano estratégico para os próximos cinco anos, que
deve ser divulgado em dezembro. O documento trará mudanças,
“mas ainda não serão radicais”, disse o diretor de Estratégia,
Nelson Silva.
Fonte: O Estado de São Paulo

ASPACER recebe nova diretoria da CECRESP

N

esta semana, o Diretor Executivo da ASPACER, Almir Guilherme, recebeu na sede da entidade a nova diretoria da
SICOOB – CECRESP. Estiveram presentes o Diretor Presidente
SICOOB Central – CECRESP Roberval Ferreira França e a Gerente de Desenvolvimento e Negócios Eridiana Ribeiro de Carvalho
Avelar. Na ocasião, foi apresentado também o planejamento estratégico da CECRESP para os próximos meses.
Desde 2015 funciona da ASPACER a CoopASPACER , que oferece produtos e serviços a seus cooperados como empréstimo
consignado em folha de pagamento com taxas a partir de 1,5%
a.m.; capitalização mensal a partir de R$ 30,00 por mês e aplicação ﬁnanceira em RDC com taxas mais atrativas que a poupança. Toda empresa que tiver interesse de ter a cooperativa
como benefício para seus funcionários pode entrar em contato
por meio do telefone (19) 3545-9609 e agendar uma visita para
esclarecimento de dúvidas ou procedimentos para ingressar na
CoopASPACER.

Em 100 dias, novo presidente terá de tomar 36 decisões urgentes

C

om a grave situação das contas públicas, o próximo presidente terá de tomar, logo nos primeiros 100 dias de
governo, 36 decisões consideradas urgentes na área orçamentária.
Já nos primeiros dias, por exemplo, um decreto deve ser edi-

tado para proibir ministérios de reajustarem índices e tabelas
que resultem em mais despesas no ano que vem. Isso tem
sido feito sem controle, por meio de portarias, sem passar pelo
Congresso.
Fonte: CNI

Medo do desemprego diminui, diz CNI

O

Índice de Medo do Desemprego caiu 2,2 pontos percentuais em setembro na comparação com junho e ﬁcou
em 65,7 pontos. O indicador, que é 2 pontos inferior ao de setembro de 2017, está muito acima da média histórica, de 49,7
pontos. A informação é da pesquisa trimestral divulgada hoje
(4) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador
varia de zero a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior o
medo do desemprego. A maior queda foi no Sudeste – o índice

caiu 5,8 pontos entre junho e setembro e reverteu o aumento
de 4,8 pontos registrado entre março e junho. Mesmo assim,
o medo do desemprego no Sudeste, que atingiu 64 pontos, é
o segundo maior do país. Os moradores do Nordeste são os
que têm mais medo do desemprego. Naquela região, o índice
alcançou 73,1 pontos em setembro, valor que é 1 ponto menor
que o de junho.
Fonte: Agência Brasil

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Henry Vilella
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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