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NOTÍCIAS

Contabilidade foi uma das 6 áreas que mais contrataram
em 2018
03/10/19

 
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED, a contabilidade esteve entre as seis
profissões de nível superior que mais contrataram no ano passado no Brasil, com quase 17 mil vagas abertas e preenchidas
no mercado de trabalho. 

Além disso, o levantamento também aponta a carreira como a quarta mais bem remunerada no País, atrás apenas dos
administradores, especialistas em marketing e recursos humanos. Os dados foram colhidos das empresas instaladas nas 27
capitais e regiões metropolitanas do País.

A pesquisa mostra ainda que a capacitação é primordial. Recrutadores buscam profissionais preparados, com boa formação
e especializações. 

Olhando para o mercado atual altamente competitivo é fundamental se manter atualizado e especializado, pois é uma
excelente oportunidade para quem não quer perder espaço dentro da empresa que já atua, ou ainda deseja um cargo mais
elevado, bem como para quem almeja novas oportunidades. ( Contábeis - Ancep)

Orçamento: Segunda-feira em Salvador e depois Porto Alegre, Recife,  Brasília e
Belo Horizonte

A programação da ANCEP oferece o seminário  Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas aplicadas aos Fundos de Pensão,
 apresentado nos últimos dias  em Florianópolis  e São Paulo (SP), e que  ganhará uma nova apresentação no próximo dia 7,
em Salvador.

Virão depois apresentações em Porto Alegre (11/10), Recife (21/10) e Brasília (05/11) e Belo Horizonte (04/11).

A pauta técnica do seminário prevê uma ampla Introdução sobre os temas e nivelamento de expectativas quanto aos
resultados esperados, seguindo-se uma exposição  em que o orçamento geral é apresentado como  ferramenta para gestão
eficiente dos recursos financeiros e para tomada de decisão.

Aerus: TRF 1 manda o Governo retomar depósitos
 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) determinou, em decisão liminar desta terça-feira, que a União retome os
repasses para pagamento dos aposentados e pensionistas do Aerus . Em setembro, os assistidos pelo fundo receberam
apenas 60% do valor de seus benefícios. E não há previsão de quando sai o pagamento de outubro, noticia o portal G1.

O corte é consequência da suspensão dos depósitos feitos pela União, que, no fim de agosto, comunicou ao Aerus que
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havia quitado suas obrigações com o fundo.Com isso, o pagamento deste mês do Aerus não será depositado nas datas
previstas, dias 2 e 3 de outubro, afirmou Luis Gustavo da Cunha Barbosa, liquidante do fundo.

— Foi pedida a normalização dos depósitos, incluindo os 40% que não foram pagos em setembro. Se a União retomar o
repasse, o pagamento será imediato. Se não, na pior hipótese, a opção será fazer um levantamento dos recursos disponíveis
e calcular o que todos os credores teriam a receber de forma isonômica, respeitando as classes prioritárias para os
pagamentos, mas só após o julgamento do mérito final da ação — diz Barbosa.

Fapes aprova política de responsabilidade social e ambiental

A diretoria executiva e o conselho deliberativo da Fapes aprovaram uma Política de Responsabilidade Socioambiental para a
fundação. O documento estabelece diretrizes, objetivos e responsabilidades de cada área com relação ao tema. A proposta
é aplicar os princípios econômicos, sociais e ambientais em todos os processos da fundação, noticia o site da revista
Investidor Institucional.

A política engloba práticas como o desenvolvimento de jovens profissionais, a equidade de gênero e oportunidades iguais
para os funcionários, além do consumo consciente de recursos como água, energia e papel


