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O TIM Tec – plataforma do Instituto TIM que ofe-
rece cursos livres gratuitos a distância – está lan-
çando novos cursos de empreendedorismo. Os
cursos foram desenvolvidos a partir de uma de-
manda da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação (MEC). O
conteúdo será distribuído para a Rede e-Tec Bra-
sil, mas pode ser acessado por qualquer interes-
sado no site http://timtec.com.br/pt/.

Cursos online e gratuitos

Mais de 54 mil
bolsas na Bahia
A rede Educa Mais Brasil está com inscrições
abertas para 54.890 mil bolsas de estudo para
o ensino superior na Bahia. O programa de in-
clusão educacional disponibiliza mais de 500
miloportunidadesemtodoopaíscomaté70%
de desconto para o período 2018.1.

INSCRIÇÕES GRATUITAS
As inscrições estão abertas pelo site www.edu-
camaisbrasil.com.br. Basta selecionar o curso
pretendido, escolher uma instituição com bol-
sas ofertadas e preencher o formulário.
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CONCURSOS
RETA FINAL

CÂMARA DE
SALVADOR
AS INSCRIÇÕES TER-
MINAM AMANHÃ PELO
SITE DA FGV
(WWW.FGV.BR).

PREFEITURA DE
PRADO
ATÉ 18 DE JANEIRO
PARA 91 VAGAS DE
TODOS OS NÍVEIS.
SALÁRIOS DE ATÉ
R$ 3.043,75.

PRIMEIRA FASE Começou on-
tem o prazo para implantação
do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial) para empresas. Ao
todo, essa primeira etapa en-
volve 14,4 mil empresas, que
faturaram mais de R$ 78 mi-
lhões em 2016 ou que aderi-
ram voluntariamente, de
acordo com a Receita Federal.
Juntas, elas empregam 15 mi-
lhões de trabalhadores, um
terço do total nacional. O pra-
zo para as empresas cumpri-
rem a primeira etapa vai até o

dia 28 de fevereiro. Nesse pe-
ríodo, disse a Receita, o siste-
ma receberá apenas as infor-
mações cadastrais dos empre-
gadores e as relativas às suas
tabelas, tais como estabeleci-
mentos, rubricas, cargos, etc.
Somente a partir de março
será possível o envio dos
eventos não periódicos. Até
lá, será possível fazer os ajus-
tes necessários na qualificação
cadastral dos funcionários,
por exemplo. Segundo o ór-
gão, não há obrigatoriedade
de envio dos dados necessa-
riamente nos primeiros dias e

eSocial: empresas que faturam
mais de R$ 78 mi devem aderir

a empresa pode fazer os even-
tuais acertos necessários em
seus sistemas internos. Nos
próximos dias estará disponí-
vel no portal do eSocial o ca-
nal Fale Conosco onde serão
recebidas dúvidas e críticas
sobre o sistema. As empresas
que não enviarem os dados
estão sujeitas a penalidades e
multas. A multa prevista é de
R$ 1,5 mil pelo não envio da
escrituração digital, mas esse
valor pode ser aumentado pe-
las omissões das declarações
que estarão sendo substituídas
pelo eSocial.
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REAJUSTE DA APOSENTADORIA PARA QUEM GANHA ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO EM %

Variação do INPC Os aposentados e pensionistas que
ganham acima de um salário mínimo terão a menor correção
no benefício desde a implantação do Plano Real (1994). Isso
por conta da queda nos índices oficiais de inflação em 2017.

A previsão é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) — que corrige os benefícios — fique no acumulado do
ano em 1,88%.
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