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AVISOS, ATAS EEDITAIS

DOMÉSTICOS

eSocial recebe
nova ferramenta
FOLHAPRESS

O eSocial, site que
unifica o pagamento dos
encargos trabalhistas dos
empregados domésticos,
recebeu uma nova ferra-
menta que permite a in-
clusão de vencimentos e
descontos. Segundo a Re-
ceita Federal, o objetivo
é adequar o sistema às
situações particulares de
cada trabalhador. O em-
pregador poderá agora
detalhar a remuneração
em diversas rubricas (sa-
lário mensal, horas ex-
tras, adicional noturno,
faltas, atrasos etc).

O valor relativo aos
vencimentos será auto-
maticamente preenchido,
mas o usuário poderá cli-
car em cada empregado e
detalhar os valores rece-
bidos e a data de paga-

mento. O novo mecanismo
vale para a competência de
maio de 2016. O prazo de
pagamento doDAE (Docu-
mento de Arrecadação do
eSocial) referente ao mês
passado termina hoje (7).

Nas competências de
outubro de 2015 a abril de
2016, o empregador terá
a apenas a versão simpli-
ficada da folha de paga-
mento, não permitindo o
detalhamento da remune-
ração em diversas rubri-
cas. O vencimento dos en-
cargos ocorre sempre no
dia 7 de cada mês, deven-
do ser antecipado, caso
essa data caia em final de
semana ou feriado.

Atualmente, o eSoci-
al conta com mais de
1,4 milhão de empregado-
res cadastrados e emite
mensalmente mais de 1,2
milhão de DAEs.

PANORAMAPOLÍTICO
Ilimar Franco

Temer investe no Nordeste
O principal reduto dos petistas será o alvo de

Michel Temer na próxima semana. Ele vai anunciar
medida de grande impacto local: a sanção da
renegociação das dívidas dos pequenos agricultores do
Nordeste. Fará ainda visita à obra da Transposição
do São Francisco, menina dos olhos de Lula. A
renegociação deve ser anunciada no estado do
presidente do Senado, Renan Calheiros: Alagoas.

Virando o jogo
OgovernoTemer

decidiumatar nopeito.
Nãopretendedemitir
ministros e integrantes da
atual gestão por serem
citados emgravações
de delatores premiados
ou investigados pela
Procuradoria-Geral da
República. Avaliamque
isso fragiliza politicamente
o governo e odeixa
àmercê dedenúncias

nemsempre consistentes.
Esse debate foi concluído
namanhãde ontem,
quando foi analisado o
caso doministroHenrique.
Para se livrar do que
chamam no Planalto de
“segunda-feira maldita”,
apostaram na agenda
positiva: colocar um
avião da FAB para
transporte de órgãos e
suspender as nomeações
políticas para estatais e
fundos de pensão.

O (presidente Michel) Temer
só não pode falhar na
área econômica. O brasileiro

espera por melhoras no seu bolso”
Baleia Rossi - Líder do PMDB na Câmara dos Deputados

Panela de pressão
Integrantes da rede ativistaAvaaz enviarammais de 17
milmensagens efizeram“telefonaço”a deputados do
ConselhodeÉtica, emespecial aTiaEron, considerada
decisiva.Pedema cassaçãodeCunha.NaBahia, estadoda
TiaEron, 96%dosmembros da rede querema cassação e
58%dizemqueovoto dela influenciará nas eleições.

Na prorrogação
Comadecisão da comissão do impeachment de rever o
prazopara o julgamento dapresidente afastada,Dilma
Rousseff, aumenta o risco dopresidente interino,Michel
Temer, abrir aOlimpíada semser o presidente de fato e de
direito.

Efeito reverso
OpresidentedoSenado,RenanCalheiros,mandoubemao
evitarqueos senadoresvotassem“emnomedeDeuseda
família”o impeachment.PesquisaVoxPopulimostraquea
avaliaçãonegativaparaovotodosdeputadoséde56%.

Subproduto. O Planalto vai continuar adotando medidas
para cortar as asas de Dilma. Quer explorar a rejeição da
presidente afastada.

Ilmar Franco comCristiane Jungblut, sucursais e
correspondentes

Não é mais aquele.Festejado quando seu alvo era
oPTeo governoDilma, oPGR,Rodrigo Janot (foto),
está deixandooPlanalto irado. Por lá, alega-se que o
vazamento dasmensagens doministroHenriqueAlves
buscamdesestabilizar o governo.Quando foram trocadas,
LéoPinheiro (OAS) e opresidente afastadodaCâmara,
EduardoCunha, não eram investigados.

Dentro da área
Ospetistas estão na
expectativa.O governo
Temer analisa nomespara
a Secretaria dePromoção
dosDireitos daPessoa com
Deficiência.O senador
Romário considera que
essa é umadas atividades
mais relevantes do
Ministério da Justiça.

Intervalo
Depois de ter ouvido o
ministroEliseuPadilha
cantar “OMeninoda
Porteira”, em jantar na casa
deHeráclito Fortes, o
presidente interino,
MichelTemer, brincou:
“Padilha, cantandodesse
jeito, você está querendo se
beneficiar daLeiRouanet”.
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