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A reformulação do 
Sistema do eSocial

O sistema em que são 

lançadas as informações 

do emprego doméstico 

(contribuições 

fi scais, trabalhistas 

e previdenciárias 

dos trabalhadores) 

denominado eSocial 

foi reformulado, 

passando a conter novas 

funcionalidades no 

intuito de simplifi car os 

processos de lançamento 

de informações do 

empregado.

Além de possuir um guia 
explicativo, avisos e 
notifi cações sobre lan-

çamentos importantes que 
não foram ainda lançados, 
a plataforma passa  a lançar 
automaticamente a primeira 
parcela do 13º no contrache-
que ou DAE — Documento de 
Arrecadação do eSocial — de 
novembro. Assim, o fecha-
mento da folha de novembro 
ficou ainda mais simples, 
dispensando a edição da 
remuneração do trabalhador 
para incluir essa parcela.

A funcionalidade já estava 
em funcionamento neste mês 
de novembro e, ao acessar a 
folha, o empregador que ainda 
não pagou o adiantamento 
do 13º ao longo do ano verá 
que o sistema já vai ter inse-
rido o valor do adiantamento 
automaticamente no cálculo 
sugerido pelo eSocial.

Ocorreu também uma sim-
plifi cação na ferramenta de 
férias dando a possibilidade 
ao empregador de programar 

o período de aquisição do 
descanso, além de informar as 
férias em casos de alteração 
de salário base por força de 
necessidade de cálculo de 
médias salariais, por exemplo.

Conforme informado pela 
Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho, também 
passaram por ajustes as 
funções de reajuste salarial e 
desligamento do funcionário.

O eSocial do trabalho do-
méstico foi constantemente 
criticado desde seu lançamen-
to em 2015 em virtude da sua 
complexidade e difi culdade 
de operação. Mesmo após a 
reformulação aqui noticiada, 
persiste a necessidade de 
lançamento manual e cálculo 
de verbas rescisórias de horas 
extras, adicional noturno, 
faltas, atrasos e entre outras, 
o que sempre deixa o empre-
gador inseguro. 

Para tentar dirimir as du-
vidas do empregador foi 
desenvolvido um assistente 
com passo a passo para des-
ligamento do empregado. O 
preenchimento de campos 
que muitas vezes traziam ter-
mos técnicos desconhecidos 
pelo empregador foi substi-
tuído por perguntas simples e 
automatizações que deixam o 
desligamento descomplicado 
e evitam erros.

Portanto, a reformulação da 
plataforma veio para sanar as 
criticas quanto à difi culdade 
de seu manuseio, facilitando 
de fato a vida do empregador.

Democracia e tirania

Não é só o Brasil, como 

fazem crer muitas 

notícias, mas o mundo 

todo parece estar 

no fi m da linha. O 

desequilíbrio é geral: 

econômico, social, 

moral e espiritual.

O economista e filósofo 
Karl Polanyi, em meio 
da guerra dos anos 1940, 

antevia a mecanização do ser 
humano transformado em mero 
instrumento de trabalho, sem 
fi nalidades mais elevadas. Nos 
anos 1930, Abdruschin, na 
Alemanha, também advertia 
publicando a obra ‘Na Luz da 
Verdade Mensagem do Graal’ 
mostrando como o ser humano 
foi semeando o declínio ao longo 
dos milênios. 

As correntes religiosas, os 
adeptos do liberalismo econô-
mico e da regulação pelo estado 
já se digladiavam sem querer 
reconhecer as causas da miséria 
e sofrimento. As duas guerras, 
a crise de 1929, a ascensão do 
nazismo, mostravam que os hu-
manos estavam fazendo valer os 
ditames de seu intelecto frio que 
dominou a alma e tudo que já era 
crítico no século 20 fi cou pior no 
século 21 porque a humanidade 
chegou mais perto do abismo.

Nesta fase da globalização, o 
cientista político norte-america-
no Steven Levitsky não poderia 
dissociar seu livro ‘A morte das 
democracias’ das questões da 
economia e da demografi a. O 
poder mundial se concentrou 
junto às fi nanças e produção. A 
grande concentração fi nanceira 
se postou acima de qualquer 
restrição, assim como o avanço 
econômico da China, a qual, com 
leis próprias produz tudo em 
larga escala para exportar. 

Os países periféricos fi cam à 
margem, pois seus governantes 
como Nicolás Maduro e Evo 
Morales, por exemplo, pintam 
e bordam, mas mundialmente 
nada infl uenciam, e a população 
de seus respectivos países fi ca su-
bordinada aos ditames tirânicos e 
não consegue evoluir. Países que 
acumularam riqueza fecharam 
as fábricas e se habituaram a 
viver de juros e ganhos especu-
lativos, deixando que outros os 
sustentem. 

Mas o panorama está mudando 
com a concentração da produção 
na Ásia, com a queda dos juros e 
estagnação das valorizações. De 
longa data os maus estadistas di-
lapidaram o Brasil e não aceitam 
perder os privilégios. A dívida e 
o desequilíbrio das contas trava-
ram tudo, saltando de 51,5% para 
79% do PIB. O governo tem que 
dosar o uso do dinheiro porque se 

tudo que conseguir for usado só 
para os credores, o Brasil poderá 
emperrar.

No câmbio, pratica-se o jogo 
da especulação com moedas. O 
Japão valorizou o iene e penou 
para continuar exportando. 
Aqui o real foi valorizado, faci-
litando a importação de bens 
de consumo. Na fase de guerra 
comercial, dólar mais caro enca-
rece importações, complicando 
para a China. Até onde vai essa 
valorização do dólar? 

Juros baixos nos EUA reduzem 
o rendimento dos aplicadores 
graúdos como a China, mas não 
há onde aplicar as reservas com 
ganhos e segurança. Há muitos 
dólares criados pelos BCs sem 
ter onde aplicar. As palavras se 
tornaram armas pelo uso ardi-
loso e falso. Se nação signifi ca a 
aglutinação de um povo com as 
tradições herdadas do convívio 
com a natureza e suas leis, como 
dizer que a nação é coisa nociva? 

O correto seria esclarecer 
que nocivos são os tiranos que 
usurpam o poder para satisfa-
zer a própria cobiça. Os povos 
estão perdendo as suas indi-
vidualidades que, se mantidas 
naturalmente, sem dogmatismo 
ou misticismo, promovem a in-
terdependência, a complemen-
taridade e o progresso. Na mesa 
da fartura dos recursos naturais 
os mais astutos, para satisfazer 
sua cobiça, se postam na frente, 
dominando esses recursos e as 
fi nanças, desprezando as nacio-
nalidades e suas culturas. 

Com o desencadeamento 
simultâneo de muitos aconteci-
mentos há um emaranhado de 
insatisfações e ansiedades. A 
humanidade se afastou do signi-
fi cado da vida, entregando-se a 
uma forma de viver estruturada 
por conceitos criados pela mente 
voltada para o materialismo. Um 
sentimento de desapontamento 
começa a se expandir.

Urge cultivar o som do silêncio, 
aproveitar o tempo, manter a 
serenidade, evoluir espiritual-
mente. Temos de amenizar as 
asperezas. Muitos acontecimen-
tos desagradáveis e agressivos 
começam a se desencadear pelo 
mundo. Como solucionar tantos 
problemas se faltam líderes 
sábios, amantes da paz, que 
priorizem o bem? 

É preciso formar equipes coe-
sas que se auxiliem mutuamente 
e restabeleçam a hospitalidade 
natural da Terra.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.library.com.
br) e (www.vidaeaprendizado.com.

br). E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

São Paulo, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019 Página 5

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

9

QUARTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

CONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO COMO PJ
Empresa possui diretor comercial contratado via CLT, pretende rescindir 
o seu contrato e contratá-lo na sequência como Pessoa Jurídica, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI PODE REGISTRAR 02 
FUNCIONÁRIOS, COM JORNADA DE TRABALHO DE 04 HS CADA UM?

MEI poderá contratar no máximo 1 ( e apenas um) empregado, inde-
pendente da jornada de trabalho, conforme previsto no artigo 105 da 
Resolução CGSN 140/2018.

LIMITES DE HORAS DO SOBREAVISO
Quais os imites de horas que o funcionário pode ficar diariamente de 
sobreaviso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSADOS DO REGISTRO DE PONTO
Empresas com até 20 funcionários estão dispensadas de registro de 
ponto, inclusive filiais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A REDUÇÃO DE SALÁRIO EM DECORRÊN-
CIA DE ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO PARA ÁREA DE VENDAS? 

Qualquer cargo administrativo independente do setor em que o empre-
gado se encontra efetivo, em caso de alteração para “área de vendas” 
é considerado “promoção” o que implica em majoração do salário já 
que vai passar a receber o fixo correspondente aos empregados que 
trabalham nessa área mais a comissão sobre as vendas, dados que 
devem constar da CTPS e Prontuário do empregado.

EXTENSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária apresentou atestado de 15 dias após o término da licença mater-
nidade, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
O aviso prévio indenizado de 90 dias contam para tempo de con-
tribuição para aposentadoria? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001628-48.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, 
na forma da Lei. Faz Saber a(o) Priscila Araujo Santos, CPF 379.192.668-31, que União Social 
Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 2.689,43, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito devidamente atualizado acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 
atribuído à causa, ou em igual prazo apresente embargos monitórios, sob pena do silêncio 
independente de qualquer formalidade constituir-se á de pleno direito o título executivo judicial, 
nomeando-se Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Novembro de 2019.  

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A, por sua diretoria reunida nesta data,
Declara como Propósito, para preenchimento de vagas existentes na diretoria, indicar
os senhores, CARLOS DE GIOIA, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de
identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e,
CELSO COSCARELI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
128.530.638-44, ambos residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira
César, submetendo seus nomes a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária dos
senhores acionistas a ser realizada no dia 25 de novembro de 2019, para exercerem
o cargo de diretor sem designação especial. São Paulo, 18 de novembro de 2019.
ANDRÉ KISSAJIKIAN - Diretor Executivo.
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SAFamoso por suas uvas pas-
sas e frutas cristalizadas, o 
panetone clássico parece ser 
uma raridade nas ceias de fi nal 
de ano.

Isso porque chefs e confei-
teiros italianos estão ditando 
novas tendências para o tradi-
cional bolo de Natal, incluindo 
uma versão salgada.

Na Ligúria, o alimento ganhou 
uma releitura com a alma da re-
gião, com azeitonas pretas e frutas 
cristalizadas, feita pelo chef Marco 
Visciola, do restaurante Il Marin, 
no antigo porto de Gênova. “É 
uma ideia que começa na minha 
Ligúria, uma terra de mil sabo-
res que eu queria homenagear 
revisitando uma preparação que 
também inclui um pouco dessa 
bela região em sua história”, 
explicou chef italiano. 

Já na Calábria, a tendência 
é o panetone ‘nduja”, com um 
patê de carnes apimentado, 
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 Desta vez, o ponto principal 
da mobilização tem a ver com 
a chamada proposta do Pacto 
Federativo, que propõe a ex-
tinção de municípios que não 
atingirem, em 2023, o limite 
de 10% dos impostos sobre as 
receitas totais e que tenham 
população de até cinco mil 
habitantes. Os critérios pro-
postos, têm sido criticados 
pela Confederação Nacional 
dos Municípios. 

A entidade realizou um estu-
do para avaliar os impactos da 
proposta. Os municípios com 
até 50 mil habitantes corres-
pondem a 87,9% do território, 
sendo responsáveis por grande 
parte da produção brasileira. Os 
que têm população de até cinco 
mil habitantes são 1.252, ou 
seja, 22,5% das cidades. Desses, 
1.217 (97%) não atingiriam o 
limite de 10% dos impostos 
sobre suas receitas totais.

A lista de demandas de prefei-
tos no Congresso é extensa. No 
caso das emendas individuais, 
a expectativa é que a medida 

Panetone salgado será tendência em ceias de Natal na Itália

Chefs e confeiteiros italianos estão ditando novas tendências 

para o tradicional bolo de Natal, incluindo uma versão salgada. 

mas também existem versões 
com maçãs e fi gos de Cilento. 
O panetone com salame, por 
sua vez, tem conquistado os 
cidadãos e será tema de um 
concurso entre os confeiteiros 
italianos. A disputa é promovi-

da pelo Il Gastronauta, que vê 
no pódio o restaurante Casa 
Perbellini, de Verona, seguido 
pelos chefs Gennaro Esposito 
e Carmine Di Donna. 

Além das novas opções, há 
quem busque o vínculo entre 

Prefeitos se mobilizam em Brasília 
contra extinção de municípios

A praticamente duas semanas do recesso parlamentar, mil prefeitos movimentaram Brasília ontem (3). 

reduza a burocracia e as taxas, 
que, segundo a CNM, chegam a 
12% da gestão dos convênios de 
repasse das emendas parlamen-
tares individuais impositivas. 
Sem necessidade de convênio 
ou instrumento semelhante, o 
recurso poderá ser transferido 
diretamente para os municípios 
e os estados.

Os prefeitos defendem que 
a distribuição dos valores 
fundo a fundo garante maior 
transparência e qualidade nos 
gastos. Argumentam ainda que 
as emendas levam, em média, 
36 meses para serem executa-
das. Os gestores esperam que, 
com as mudanças, o dinheiro 
chegue aos municípios mais 

A praticamente duas semanas do recesso parlamentar, mil prefeitos movimentaram Brasília ontem (3)

rapidamente. Já a Nova Lei 
de Licitações é outra matéria 
que os municipalistas querem 
apoio e celeridade no Senado. 
O texto exige seguro-garantia 
para grandes obras, tipifi ca 
crimes relacionados ao assunto 
e disciplina vários aspectos do 
tema para as três esferas de 
governo (ABr). 

a tradição do alimento e a 
bebida local. No Piemonte, o 
vermute histórico de Turim é 
o protagonista de um panetone 
com sabores amargos, criado de 
uma colaboração entre Giulio 
Cocchi e Albertengo.

A receita inclui levedura, 
uma fermentação de 48 horas 
da massa, cascas de limão e 
laranja cristalizadas com ver-
mute e uma decoração com 
avelãs e amêndoas. Na cidade 
de Asti, o chef Luca Montersino 
apostará no Panetone “Sforma-
tino”, com molho cítrico, para 
combinar com o espumante 
acquesi asti Docg, considerado 
o melhor vinho aromático do 
mundo.

 Ao todo, a expectativa é de 
que haja um total de 72 combi-
nações de vinhos e novos tipos 
de panetones nas ceias de Natal 
em todas as regiões da Itália 
(Alessandra Moneti/ANSA).

Inspeções em 40 hospitais 
psiquiátricos de 17 estados das 
cinco regiões do país (33% da 
rede), realizadas em dezembro 
de 2018, constataram irregu-
laridades – como o trabalho 
de pacientes nas atividades 
de rotina dos hospitais, vio-
lação de direitos, tortura e 
violência. “Foram verifi cadas 
diversas situações de violência, 
inclusive violência sexual. Nas 
fotos, há pessoas amarradas, 
há situações extremas”, disse 
a procuradora do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
Carolina Mercante.

Essas unidades são reinci-
dentes, “já estavam inseridas 
em uma lista do Ministério da 
Saúde de hospitais que não 
cumpriam exigências, seja de 
atenção aos pacientes, seja de 
equipe mínima de profi ssio-
nais. Algumas unidades já tem 
ações judiciais dos ministérios 
públicos dos estados”, assinala 
a procuradora.

Segundo Carolina, foram fl a-
grados pacientes internos tra-
balhando nos hospitais em ser-
viços de limpeza e lavanderia, 
construção civil, distribuição 
de refeições, administração de 

medicamentos e “até ajudando 
a fi scalizar os muros das unida-
des, para que outros pacientes 
não escapassem”.

“Não só os pacientes estão 
desprotegidos pelo Estado 
como também os profi ssionais. 
Nós verifi camos que as situ-
ações estruturais são muito 
semelhantes às das unidades 
prisionais. Falta de controle de 
praga, de manutenção de má-
quinas, falta de papel higiênico 
nos banheiros. Uma situação 
realmente aviltante à dignidade 
da pessoa humana”, classifi cou.

De acordo com a procura-
dora, “nenhum hospital pre-
enche” exigências previstas 
em tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário, 
assim como de leis brasileiras 
e regulamentação respectiva 
sobre cuidados em saúde 
mental como a Lei da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Defi ciência e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
além da Constituição Federal, 
nos artigos sobre direitos e 
garantias fundamentais (ABr).

Relatório identifi ca situação 
degradante em 40 hospitais 
psiquiátricos
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