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Sistema de Escrituração
Fiscal Digital das
Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e
Trabalhistas - eSocial.
O eSocial tem por objeto,
informações
trabalhistas,
previdenciárias,
tributárias
e
fiscais relativas à contratação e
utilização de mão de obra
onerosa, com ou sem vínculo
empregatício e também de outras
informações previdenciárias e
fiscais previstas na lei n° 8.212,
de 1991. O eSocial é um projeto
do governo federal que vai coletar
as informações descritas no
Objeto do eSocial, armazenandoas no Ambiente Nacional do
eSocial, possibilitando aos órgãos
participantes do projeto, sua
efetiva utilização para fins
previdenciários, fiscais e de
apuração de tributos e do FGTS.
Fonte: Receita Federal - Manual

Exportações das indústrias
gaúchas recuam em agosto
As exportações da indústria gaúcha caíram -1% em
agosto, na comparação com o mesmo período do ano
passado, e somaram US$ 1,36 bilhão. O resultado
interrompeu uma sequência de quatro meses de alta.
O setor também diminuiu sua participação na pauta
das vendas externas do Estado, passando de 75,2%
para 57,6%, do total de US$ 2,36 bilhões. "Apesar da
queda pontual, as condições para as exportações da
indústria são melhores do que em 2012, com uma taxa
de câmbio mais desvalorizada e demanda mais
robusta da Argentina e dos Estados Unidos.
Esperamos, para o restante do ano, a continuidade de
uma recuperação moderada, também em decorrência
da pequena base de comparação", afirmou o
presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande
do Sul (FIERGS), Heitor José Müller, ao avaliar a
balança comercial.

Congresso
mantém
multa extra de 10% do
FGTS.

Nacional.

adicional de 10% ao FGTS
cobrada nas demissões de
empregados sem justa causa
serve apenas para aumentar o
lucro
das
empresas,
na
avaliação
do
secretárioexecutivo do Ministério da
Fazenda, Dyogo Oliveira.

ICMS Produtos importados
- Alíquota de 4% - Bens e
mercadorias sem similar
nacional – Inaplicabilidade
Resolução
CÂMARA
DE
COMÉRCIO EXTERIOR nº 66 D.O.U.:
10.09.2013.
Foi
publicada
no
D.O.U
de
10.09.2013
a
Resolução
CAMEX nº 66/2013, que alterou
a Resolução CAMEX nº
79/2012, que divulgou a lista de
bens e mercadorias importados
do
exterior
sem
similar
nacional,
para
fins
de
cumprimento do disposto no
inciso I do § 4º do art. 1º da
Resolução do Senado nº
13/20/12.

Setembro 2013 –ENCONTRO DE
NEGÓCIOS
COM
O
URUGUAI:
Plataforma Estratégica para a expansão
regional
http://www.cinrs.org.br/eventos_cin.asp?id
Evento=3548

Outubro

2013

-

1ª

reunião

do

PROGRAMA
ATUAÇÃO
RESPONSÁVEL – Parceira SINDIQUIM
e ABIQUIM
Seminário Nova RDC de BOAS
PRÁTICAS E ALINHAMENTO DO
MERCOSUL – Promoção SINDIQUIMSeminário GUIA DE PROTEÇÃO
PATRIMONIAL – Parceira SINDIQUIM,
ABIQUIM e FERGS

Simples Nacional – Novas Regras
Resolução COMITÊ GESTOR DE TRIBUTAÇÃO DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - CGSN nº 109 - D.O.U.: 28.08.2013 Por meio
da Resolução nº 109/2013, foi alterada a Resolução
CGSN nº 94/2011, que dispõe sobre o Simples

O fim da multa

AGENDA

Receita Federal obriga empresas a preparar dois
balanços
Em decisão surpreendente, a Receita Federal decidiu
ressuscitar o padrão contábil brasileiro antigo, vigente
até o fim de 2007. A Instrução Normativa nº 1.397,
publicada ontem, poderá trazer grandes complicações
para as empresas que já aplicavam as normas
contábeis internacionais (IFRS), publicadas em 2008,
em seus cálculos fiscais. Fonte SESCAPPR

Reunião Comitê de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente.
Seminário POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
– Parceria
SINDIQUIM e ABIHPEC
Seminário
ATUALIDADES
TECNOLÓGICAS – Promoção FIERGS
e SENAI CETEPO
http://www.senairs.org.br/seminario/sobre.
aspx

FIERGS PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE
RELAÇÕES DO TRABALHO: dias 24 a
26 no VII Simpósio de Relações do
Trabalho, no Hotel Serra Azul,
em Gramado (RS), por meio do
(Contrab). Informações: (51) 3347-8871.
http://www.fiergs.org.br/noticia_aberta_fi
ergs.asp?idnoticia=14164

Edital SENAI SESI de Inovação 2013
A partir de 22 de julho, as indústrias do país podem se
inscrever no Edital SENAI SESI de Inovação 2013, que
prevê o fomento de projetos de inovação tecnológica e
social. Serão destinados, no total, R$ 30.5 milhões.
Para projetos desenvolvidos em parceria com o SENAI
o valor é de R$ 20 milhões; para parcerias com o SESI
o valor é de R$ 7,5 milhões e outros R$ 3 milhões em
bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). O aporte de recursos
por projeto pode chegar a R$ 300 mil. As empresas do
setor industrial interessadas no apoio têm até 30 de
setembro para inscrever suas ideias.

SISTEMA FIERGS PROMOVE 1º
FÓRUM DE INOVAÇÃO - O Fórum de
Inovação tem como objetivo difundir o
conhecimento sobre o tema, dando mais
subsídios às organizações que seguem o
caminho dos bons resultados sociais,
econômicos
e
nos
ganhos
de
competitividade.
http://www.fiergs.org.br/inovacao2013/so
bre_o_forum.asp?link=p1
SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA
COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
Fonte: FUNDACENTRO

