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eSocial entra em vigor 
nesta segunda feira para 
MPEs e MEIs  

 
 

Micro, pequenas e médias empresas 

(PMEs), incluindo MEIs, deverão 

aderir ao eSocial a partir de 1 de julho. 

A plataforma do governo federal foi 

criada com o objetivo de registrar e 

administrar de forma digital 15 

obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias referentes aos 

funcionários das companhias. O 

sistema integra os dados enviados 

atualmente à Previdência Social, Caixa, 

Receita Federal e Ministério do 

Trabalho. Na prática, o eSocial exigirá 

dos empresários o envio periódico de 

informações como admissões, 

alterações contratuais, afastamentos 

temporários e folha de pagamento, por 

exemplo. Apesar de o projeto ter como 

finalidade a redução do tempo gasto 

com rotinas contábeis, o eSocial 

apresenta alguns desafios aos 

empreendedores, como de gestão de RH 

e de organização. Fonte Jornal do Comércio  

Atenção: Em 02/08/2018, a versão 

3.10 da NF-e será desativada. Vide 
alteração do leiaute na Nota Técnica 
2016.002 - v 1.60, disponível na aba 
"Documentos".  
Fonte: www.nfe.fazenda.gov.br   

Abiquim realiza Pesquisa 

para identificar dificuldades 

no comércio exterior de 

produtos químicos 
A Abiquim realiza a 6ª Pesquisa 

para identificar as dificuldades 

enfrentadas no comércio exterior 

de produtos químicos, conhecer 

os anseios e as sugestões dos 

associados em relação a temas 

de comércio exterior. O resultado 

da pesquisa servirá para que a 

Abiquim possa melhorar sua 

atuação como representante do 

setor químico e para nortear as 

ações futuras da Comissão de 

Comércio Exterior e da Comissão 

de Assuntos Aduaneiros e de 

Facilitação de Comércio Exterior, 

além de servir de base para 

solicitações de providências ao 

Governo e a entidades devidas.  

A pesquisa leva em torno de 5 

minutos e contém 25 perguntas 

divididas em questões 

operacionais e estratégicas, 

abrangendo: operações de 

comércio exterior; facilitação de 

comércio; acordos internacionais 

de comércio; dificuldades não 

tarifárias; Mercosul; defesa 

comercial; relacionamento com 

a área de comércio exterior da 

Abiquim; e outros. O prazo de 

resposta é até o dia 13 de julho. 

Clique aqui para responder a 

pesquisa. Mais informações sobre a 

pesquisa podem ser obtidas com o 

assessor de Assuntos de Comércio 

Exterior da Abiquim, Diego Hrycylo, 

pelo telefone (11) 2148-4743. 

 

 

O que o 
empregador 

precisa seguir 
ao demitir um 

trabalhador com 
deficiência? 

Por lei, empresas com 
cem empregados ou 
mais são obrigadas a 
preencher de 2% a 5% 
do quadro de 
empregados com 
trabalhadores com 
deficiência. Mas se a 
empresa quiser 
dispensar o 
trabalhador, como 
deve agir? Veja a 
resposta no 
#QueroPost. Fonte 
TST 

AGENDA 
JULHO 2018 – 
“REUNIÃO COMITÊ 
TÉCNICO – Saúde, 
Segurança e Meio 
Ambiente - 05 de julho 
de 2018 – 14h00min às 
17h00min.  
 
 

JULHO 2018 – “AGO- 
ASSEMBLEIA 
GERAL” - 10 de julho 
de 2018 – 14:30h, 
visando as tratativas com 
os sindicatos dos 
trabalhadores referente 
às convenções 2018.  
 

JULHO 2018 – 

“Formação de 
Auditor Interno do 
Sassmaq 
Rodoviário” – 18 e 19 
de julho de 2018 – 
8h30min às 17h30min. 
Parceira SINDIQUIM / 
ABIQUIM - Inscrições 
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