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O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,01% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, o 
que o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp) classificou como estabilidade. Sem ajuste sazonal, a 
queda foi de 0,11%, calculada a partir da demissão de 2,5 mil trabalhadores no mês. Na comparação com 
agosto de 2016, o recuo no nível de emprego foi de 3,27%, com menos 73,5 mil trabalhadores empregados. 
Contudo, no acumulado do ano, o saldo de emprego continua positivo, com 5,5 mil vagas criadas, subindo 
0,26% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fiesp. Esse é o melhor resultado 
desde 2013, quando foram contratados 40,5 mil trabalhadores. 
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O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a inflação e aumentar a estimativa para o 
crescimento da economia este ano. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) caiu de 3,38% 
para 3,14% este ano, na terceira redução seguida. A expectativa para a expansão do PIB foi ajustada de 
0,5% para 0,6% este ano, no terceiro aumento consecutivo. Para 2018, a estimativa de crescimento passou 
de 2% para 2,1%. Os dados são do boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. As informações são 
da Agência Brasil. Para 2018, a projeção do IPCA foi reduzida de 4,18% para 4,15%, no segundo ajuste 
consecutivo.  
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Foram abertas às 9 horas da última sexta-feira as consultas ao quarto lote de restituição do IRPF 2017. O 
lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também 
restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 31.639 contribuintes da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira será realizado no dia 15 de setembro, totalizando o valor de R$ 
37.665.856,09.  Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita 
na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar para o Receitafone 146. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 12/09/2017 

 

 

 

 Em pronunciamento nesta segunda-feira, o senador Paulo Paim (PT-RS) criticou a reforma da Previdência 
que tramita no Congresso e afirmou que a sociedade está muito preocupada com as frequentes denúncias 
de corrupção ocorridas no país. Segundo Paim, enquanto os cidadãos se revoltam, o governo federal insiste 
em falar da reforma da Previdência. Para o senador, Michel Temer e ministros parecem ignorar os casos 
de corrupção divulgados diariamente pelos veículos de comunicação. Paulo Paim também informou que o 
relatório final da CPI da Previdência vai provar que o sistema é viável, sem necessidade de uma reforma. — 
“Não é necessário fazer essa reforma. O que é preciso nós vamos apresentar o caminho: mudar, melhorar, 
aperfeiçoar a gestão da Previdência. Quem deve para a Previdência terá que pagar” — frisou. 

Fonte: Agência Câmara - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
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