
 
 
continua avançando fronteiras !  
1) Iniciamos a segunda etapa da montagem de ampliação da Mina 
Conceição ( Vale Itabira ), em parceria com empresa ENESA, onde 
realizaremos 60 emendas de 24” à 86” de largura.  
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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras !   

MECH 10 

Iniciamos em Setembro três projetos de montagens em 

parceria com a IPÊ MINERAÇÃO, PAREX e GERDAU, 

agradecemos as mesmas pela confiança. 

 

1) IPÊ MINERAÇÃO  

 

MECH 09 - Serviço de modificação da rota do rejeitoduto 

existente que interliga a planta da IPÊ MINERAÇÃO com 

a barragem de rejeitos B2 auxiliar.   

 

MECH 10 - Serviços que compreendem a montagem 

mecânica de todos os equipamentos, estruturas 

metálicas, caldeirarias e tubulações da planta de 

filtragem de rejeitos em parceria com a IPÊ MINERAÇÃO 

no município de Igarapé – MG. 

MECH 09 
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Fotos iniciais 2) PAREX 

3) GERDAU 

 

Fornecimento e montagem de Guias Laterais QT Fleer-

Ex na unidade da Gerdau em Divinópolis – MG. 
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 Saúde e Segurança 

 RH 

 Reflexão  

O que é o eSocial ? 

 

•O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi 

criado por meio do Decreto nº 8373/2014. 
 

•O projeto é a junção de 4 órgãos e entidades do 

governo federal: a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB), a Caixa Econômica Federal (CEF), o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o 

Ministério do Trabalho (MTB). 
 

•O eSocial moderniza alguns processos de prestação 

de contas sobre os colaboradores que as empresas 

devem realizar para com o Governo Federal. 
 

•O que antes era informado por meio de pilhas de 

papel, agora é enviado online, graças ao sistema do 

eSocial. Por meio dele, 15 das obrigações 

previdenciárias, trabalhistas e fiscais poderão ser 

executadas.  
 

São elas: 

GFIP / CAGED / RAIS / LRE / CAT / CD / PPP / DIRF /  

DCTF / QHT / MANAD / FP / FGTS / GPS. 

 Fique por dentro 

No dúvida, utilize nosso manual de vulcanização ! 

Cuide-se, faça o autoexame e mantenha suas consultas 

regulares nos médicos e dentistas ! 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/manual-do-usuario-esocial-web-geral.pdf
http://portal.esocial.gov.br/manuais/manual-do-usuario-esocial-web-geral.pdf
http://portal.esocial.gov.br/manuais/manual-do-usuario-esocial-web-geral.pdf

