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de 30 de novembro de 2008 .
FOLHA 1.95
Novo lay-out da SEFIP 8.4
A Imediata está liberando nova versão 1.95
do Sistema de Folha de Pagamento com o novo
gerador do arquivo do “Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações
à
Previdência Social ” - SEFIP, para atender a
Lei nº 8.036/90, de 11/05/1990 (disponível em:
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/fgts/gefi
psefip/COMUNICADO_SEFIP_84.pdf),
que
dispõe sobre a obrigatoriedade da declaração
da SEFIP, que deverá ser fornecida por meio
magnético à Caixa Econômica Federal, que na
qualidade de Agente Operador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, está
lançando o programa denominado SEFIP 8.4,
que contempla as várias alterações, entre elas:
Alteração do nome do arquivo gerado
pelo SEFIP de “SEFIP.SFP” para
“NRA.SFP”, onde NRA é o número do
respectivo arquivo;
Adequação da Tabela CNAE para os
códigos 70.10-7/00 e 47.90-3/00;
Inclusão
de
nova mensagem
específica
no
relatório
de
inconsistências, idêntico preenchimento
da inscrição do trabalhador e da
empresa;
Criação de utilitário para localizar as
empresas listando em colunas o NRA,
nome do arquivo, caminho e data da
criação desse arquivo;
e várias outras modificações...
Lembramos que os clientes Imediata, que
trabalham com contrato de GLT, basta acessar
nosso site e fazer a atualização de seu sistema
de Folha de Pagamento. Com o sistema
atualizado, o trabalho é gerar o novo arquivo de
informações e submeter ao validador fornecido
pelo governo – GERSEFIP_8.4 . Os programas
são disponibilizados pela CAIXA no endereço
eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/download/
asp/download.asp?scateg=14

“ Natal.”
Natal é alegria! É a celebração do
nascimento de Jesus! Não são os
presentes, muitas vezes dados por dar...
Aliás, a história mostra que quem trouxe os
presentes foram os Reis Magos, e não foi
no dia do nascimento de Jesus, por isso
troca presentes deveria ser no dia de
“Reis”, em Janeiro, e não no Natal!
Não devemos enganar as crianças, pois
quando descobrem é desilusão e já estão
com o exagero do consumismo lapidado na
personalidade, esquecendo-se que existem
milhares de crianças que não tem NADA. E
no meio de tantos presentes esquecemonos da essência do Natal: o nascimento de
uma pessoa, que nos deu um exemplo
incrível de AMOR, de perdão, de
bondade... a todos, a todos um exemplo de
VIDA.
Olhe a imagem abaixo e nunca irás
esquecê-la! Até Papai Noel adora o
“Menino”... ELE é a figura principal! ELE
que deve ser o centro da nossa atenção no
Natal. Pense como deve ser triste fazer
aniversário e ninguém lembrar de você.
Imagine se esse ALGUÉM deu a sua VIDA
por você... e pensar que é o que meio
mundo anda a fazer!!!
“ Que saibamos viver a
essência do Natal
todos os dias.”
São os votos
da equipe
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