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Domine o eSocial
e transforme conhecimento
em oportunidades
Entre os dias 23 a 26 de março, sempre às 20h. 

O Workshop Dominando o eSocial é composto por três 
aulas que vão te ensinar aspectos importantes do eSocial,
tais como os primeiros passos para começar com o eSocial, 
estratégias de implantação e pontos de atenção para evitar 
a malha fiscal!

Professor
Luciano Pimentel
Prazer em conhecer você! Eu sou Luciano 
Pimentel, professor titular da Nith.

Eu serei seu guia nesse Workshop, e tenho 
como missão te mostrar como o domínio do 
eSocial pode gerar transformações expressivas 
na sua vida pessoal e profissional... assim como 
gerou na minha.

Estou muito orgulhoso por você ter dado esse 
primeiro passo comigo. Esse é só o início da 
sua jornada para dominar o eSocial e 
transformar conhecimento em oportunidades.

Vamos lá!
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Conheça a Nith

A Nith Treinamentos atua há mais de
15 anos ministrando e distribuindo 
conteúdo das áreas trabalhista, 
previdenciária, fiscal e contábil.

Com muito orgulho, hoje podemos dizer 
que nossos treinamentos já alcançaram 
mais de 118.000 alunos e somam mais de 
60 mil certificados emitidos por todo o 
Brasil.

Todos nós trabalhamos diariamente para
levar até você o conteúdo mais qualificado 
e atualizado da área trabalhista e eSocial. 
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eSocial - Por onde começar?

Bem-vindos ao Workshop Dominando o eSocial: Do zero à 
implantação!

Eu, Professor Luciano Pimentel, Especialista em eSocial e 
Professor Titular da Nith, vou fornecer o material complementar 
da Aula 1 do Workshop para você que está participando. 

Nesse treinamento você está aprendendo práticas testadas e 
comprovadas, que te ensinarão como ir do zero à implantação e 
como você pode dominar o eSocial e transformar conhecimento 
em oportunidades. 

Você ainda verá por onde começar no eSocial, estratégias de 
implantação e pontos importantes para evitar malha fiscal.  

Além de descobrir na prática como o domínio do eSocial pode 
gerar transformações expressivas na sua vida pessoal e 
profissional... assim como gerou na minha vida. 

Como a maioria dos profissionais já deve saber, o eSocial é 
obrigatório e todas as empresas privadas no Brasil já são 
obrigadas a prestar informações de acordo com o novo 
cronograma.  

Inclusive o novo cronograma prevê que o novo leiaute do eSocial 
entrará em vigor em 10 de maio deste ano. E nesta mesma data 
o Grupo 3 entrará na fase de eventos da folha de pagamento.

Sem falar que em junho de 2021 também teremos a entrada do



Grupo 1 na fase dos eventos de Saúde e Segurança no 
Trabalho (SST), que é considerada uma das fases mais 
complexas.  

Confira o cronograma:

Somado a tudo isso, temos o ambiente para teste do eSocial 
na versão simplificada, versão 1.0, que já está disponível para 
empresas.
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É realmente muita coisa... muita mudança, e você precisa correr 
para não ficar para trás. 

Apesar de que, só de estar participando do Workshop você já deu 
o primeiro passo, e mostra que realmente está à procura de 
mudança e transformação. 

Antes de começarmos, acho importante frisar uma coisa:  

Se você se sente insegura, está constantemente com medo de 
errar e sem confiança para dominar o eSocial, pode ficar tranquila, 
pois você não está mais sozinha. 

A partir de hoje eu, a Nith Treinamentos e milhares de outros 
alunos vamos te ajudar a ser valorizada e a crescer na carreira.  

Acredite, eu conheço bem as dores que você está sentindo hoje... 
Isso porque em 2018, eu me encontrava na mesma situação, 
sofrendo com as constantes atualizações do eSocial.  

E hoje, eu sou Professor, especialista em eSocial e autor, junto da 
Professora Zenaide Carvalho, do Livro 10 boas Práticas para evitar 
atuações no eSocial.
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Eu sou o exemplo vivo de que o conhecimento pode ser 
transformado em oportunidades, e tudo o que você precisa é de 
dedicação. 

Agora, melhor apertar o cinto, pois estamos prestes a iniciar uma 
jornada intensa e repleta de aprendizados.  

O Método LAP
Hoje em dia para se especializar em algo, você acha que precisa 
passar quatro anos em uma faculdade de RH, Contabilidade ou 
Administração gastando rios de dinheiro em uma mensalidade e
mais 2 anos de especialização ou MBA para se tornar especialista 
na área trabalhista e eSocial. 

E se eu te falar que você não precisa passar 6 anos da sua vida
investindo mais de R$50 mil em uma faculdade? Para no final 
descobrir que nenhuma delas utilizou uma metodologia eficiente 
para te guiar durante toda sua carreira no DP. 

Isso porque a maioria das faculdades ainda baseiam seu sistema 
de ensino na PEDAGOGIA, que é usada para ensinar crianças, 
pois foca somente na transferência de conhecimento. 

O problema é que, isso não funciona na hora de ensinar adultos, 
que precisam de aplicabilidade no seu dia a dia para aprender e 
reter o conhecimento ensinado.

Por causa disso, em contraposição à pedagogia, foi criada na 
década de 70 pelo educador americano Malcolm Knowles, uma 
ciência que busca orientar adultos, chamada de ANDRAGOGIA. 
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O nome é estranho e parece ser uma coisa muito difícil. Mas na 
verdade a andragogia é muito simples, significa “ensinar para 
adultos”, e possui 3 princípios: 

Problema
Fundamentação teórica  
Prática 

A aplicação na prática da Andragogia seria entender um problema 
real do cotidiano, buscar a fundamentação teórica para resolver 
esse problema e colocar em prática que foi aprendido. 

Infelizmente, todas essas instituições ainda estão congeladas no 
tempo. 

Foi por isso que eu criei o Método LAP, baseado na andragogia.  

O Método LAP é um método testado e comprovado por mais de 5 
mil alunos que foi criado especialmente para quem que não tem 
tempo a perder e precisa dominar o eSocial, para assim conquistar 
um novo emprego, ser promovido, aumentar sua renda ou crescer 
profissionalmente. 

Esse método é baseado em três pilares:  

Legislação 
Atualização  
Prática

E esse Workshop será todo baseado no primeiro pilar, que é a 
Legislação. 
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Isso porque a Legislação é a base de tudo. Ela é a base do 
Departamento Pessoal e também do eSocial. 

Inclusive esse é o método que eu utilizo com os meus alunos na 
Formação de Especialista em DP e eSocial. 

Você verá mais detalhes desse Método inovador na Aula 2, pois 
agora o assunto é: Por onde começar no eSocial?  

Por onde começar no eSocial? 
Nessa aula veremos um ponto que, por incrível que pareça, é o 
ponto em que os profissionais mais erram, que são os conceitos 
básicos. 

O primeiro deles é: o que é o eSocial?  

Para que você entenda melhor, o eSocial teve origem um pouco 
lá atrás, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que 
é um projeto gigantesco do governo que já vem sendo implantado 
há muito tempo. 

Quem é da área contábil já está mais familiarizado com assunto, 
pois lida diretamente com outros módulos do SPED. 

E um desses módulos é o eSocial.  

Outro aspecto que você precisa saber é que, o eSocial foi 
instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014. 

Confira na íntegra:  
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30167
955/do1-2014-12-12-decreto-n-8-373-de-11-de-dezembro-de-2014-30167946 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30167955/do1-2014-12-12-decreto-n-8-373-de-11-de-dezembro-de-2014-30167946
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Assim, o eSocial é uma nova metodologia que faz parte do SPED 
e é um grande banco de dados, uma Escrituração Digital. 

Como funciona?

As empresas prestam informações para esse banco de dados.

Informações   referentes    aos    trabalhadores e folha de 
pagamento, isso é, informações essas que são declaradas hoje 
por diversas obrigações acessórias.

Então, o eSocial ele constituí esse banco de dados unificado 
dentro do ambiente do SPED, assim são realizados cruzamentos 
não só no ambiente do eSocial, mas também com outros 
módulos do SPED. 

O primeiro ponto para você começar é: saber de fato o que é o 
eSocial. 

Então agora você já sabe que ele faz parte de um projeto muito 
maior, que é o SPED, podemos continuar.   

Outra informação muito importante, é que quando esses dados 
que ficam disponíveis nesse banco de dados, eles também estão 
à disposição da fiscalização e dos entes que participam desse 
projeto, tais como Receita Federal, Secretaria do Trabalho, entre 
outros.  

Esses entes que precisam dessas informações, eles vão até esse 
banco de dados e coletam as informações diretamente por lá.  

Dessa forma as informações não precisam ser enviadas 
diretamente para cada órgão em particular.  
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Quais são os objetivos do eSocial?  
O eSocial traz 4 objetivos principais, que buscam beneficiar:  

1. Trabalhadores 

Podemos dizer que o principal objetivo do eSocial é voltado para 
os trabalhadores, isso porque com a implantação do eSocial, os 
direitos trabalhistas e previdenciários de todos os trabalhadores 
brasileiros estão assegurados. 

Por exemplo, a CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital) desde 
2019 substituiu a Carteira de Trabalho Física para os Grupos 1, 2 
e 3, que já são obrigados ao eSocial e já fazem as escriturações 
digitais pelo eSocial. 

Dessa forma, O eSocial alimenta a base de dados da CTPS 
Digital, possibilitando ao empregado ver tudo que a empresa está 
movimentando e que está relacionado a ele através do celular.  

São exatamente os mesmos dados que antes constavam no 
documento físico, a única diferença é que com a CTPS Digital, o 
fisco já tem informações que as empresas declaram, então não é 
preciso realizar a comprovação. 

Resumindo, a implantação do eSocial vai deixar muito difícil das 
empresas fazer aquelas gambiarras.

2. Empresas

O maior benefício para as empresas é a desburocratização, que 
está relacionada a todo esse engessamento com as obrigações 
acessórias.  
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Como grande parte dessas obrigações serão substituídas pelo 
eSocial, vai ocorrer uma simplificação de processos, já que não 
será mais necessário prestar a mesma informação várias vezes 
para o fisco. 

Basta você declarar uma única informação para o banco de 
dados do eSocial, que o fisco vai até lá e faz a coleta.  

Para as empresas vem um ganho extraordinário de simplificação 
de processos.  

É bem provável que os grupos 1 e 2 sintam bastante essa 
simplificação ainda este ano, pois já existe a previsão do FGTS 
Digital ser implantado, o empregador WEB ser substituído, 
além do fato de esses grupos estão prestes a entrar na fase de 
SST, última fase do eSocial.  

3. Governo  

Para o governo vai aumentar o controle, a fiscalização, e 
arrecadação. 

O controle porque todas as empresas no Brasil hoje, já estão 
obrigadas a entregas informações para o eSocial. 

Fiscalização porque com entrada do eSocial a qualidade das 
informações melhora, pois não há duplicidade, e o fisco vai poder 
criar diversas malhas fiscais.  

E arrecadação, porque tem muitas empresas que pagam valores 
por fora, não tributam, não cumprem com as obrigações 
trabalhistas e acabam tendo diversos tipos de sonegação.
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Com o eSocial, não terá essa opção, pois as informações serão 
escrituradas de maneira digital, gerando informações muito ricas.  

Informações essas, que o fisco normalmente só teria acesso se 
ele fosse presencialmente na empresa.  

4. Você  

Você está sendo beneficiada com essa implantação, já que ela 
representa uma grande oportunidade de crescimento pessoal. 

Eu falo isso, porque até 2017 eu era analista de DP, e estava 
buscando outras oportunidades e até pensei em sair da área. 

Mas eu enxerguei uma oportunidade imensa de mudar 
completamente minha cerraria com eSocial, e assim tem sido 
com diversos alunos meus. 

Se eu fiz, você também pode. E 2021 é o momento mais 
oportuno para dominar o eSocial.  

O que você não sabe sobre 
o eSocial 
1. Implantação 

A implantação do eSocial começou em 2018, com a entrada do 
Grupo 1, mas os preparativos começaram muito antes.  

Apesar disso, podemos dizer que é uma implantação muito 
recente, que inda está em processo. 
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Por isso, é necessário realmente entender o eSocial e não ficar 
somente enviando eventos sem conhecer as bases.  Já que fazendo 
dessa forma, a única coisa aprendida é uma rotina de sistema de 
folha. 

Eu falo muito para os meus alunos que o diferencial não está em 
enviar em eventos, o diferencial é de fato conhecer o eSocial e 
todas as suas regras.  

2. Complexo 

O sistema é complexo, levando em consideração estrutura, regras 
e cruzamento. 

Esse projeto é um dos mais difíceis já propostos, e por isso exige 
não só conhecimento das rotinas do DP, mas também um 
conhecimento profundo da documentação técnica do eSocial 
(leiautes, eventos, regras). 

3. Obrigatório  

Tem muito empregador que não sabe que o eSocial é obrigatório 
para todas as empresas brasileiras. Sem exceção. 

Tanto, que foi criado um sistema de faseamento com prazos que 
você deve entregar determinadas informações, grupos específicos 
em que se encaixa cada empresa e outros fatores.   

Mas vamos ver esses pontos mais a fundo na segunda aula.

4. Implantar é diferente de enviar 

Tem muita gente só preocupada com fazer o envio de eventos,
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porém para isso basta aprender rotinas de software de folha.

E o que realmente você deve saber é algo que os softwares não 
podem ensinar, as regras do eSocial, para saber exatamente o que 
está sendo informado.

Então tem muita gente que acha que implantou o eSocial, porém 
não fez isso, só está enviando eventos desde o início da obrigação. 

5. Fiscalizador  

O eSocial é extremamente fiscalizador, isso é, as informações 
declaradas para o fisco já têm validade jurídica.  

Tudo o que você está enviando (cadastro de empresa, cadastro de 
empregados, folha de pagamento, entre outros) já está à disposição 
do fisco. 

Ele pode identificar, por exemplo, pelo CBO se o empregado tem 
direito a aposentadoria especial. 

Caso ele tenha direito, ele vai querer saber se sua empresa está 
recolhendo o adicional para o financiamento da aposentadoria 
especial, que é um adicional de contribuição previdenciária. 

Esse é o só um exemplo dos muitos dos cruzamentos que o 
eSocial pode produzir para o fisco.

6. Simplificação 

Um dos grandes momentos que estamos vivendo desde o ano 
passado é a simplificação do eSocial, isso porque o projeto do 
modelo antigo era realmente muito mais complexo.



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL
DOMINANDO

O ESOCIAL

15AULA 1 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Deixando claro que ele não deixou de ser complexo, como eu já 
mencionei anteriormente, porém hoje ele está mais fácil de 
trabalhar e entregar informações.

Não tem tantos bloqueios como tinham antes, principalmente 
quando falamos de folha de pagamento.  

Então hoje estamos vivendo uma era de simplificação, marcada 
pela vinda do eSocial Simplificado, versão S-1.0, que vai começar a 
ser implantado em maio deste ano.  

7. Atualizações 

Me dói dizer que tem gente que parou de estudar o eSocial, porque 
já entregou os eventos de folha ou porque está se aproximando da 
fase final do cronograma de implantação.  

É preciso lembrar que mesmo que você trabalhe em uma empresa 
que já está indo para as fases finais de implantação, a todo 
momento temos uma atualização. 

É uma mudança no leiaute, uma Nota Técnica sendo publicada, 
uma Nota Orientativa, muda uma regra, eSocial Simplificado vindo 
por aí. 

Tem muita atualização acontecendo não só no eSocial, mas na 
legislação trabalhista e na legislação previdenciária.  

Por isso você precisa continuar antenada nas atualizações e 
sempre buscar mais conhecimento.
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o eSocial tem um programa?
A resposta para esse questionamento é: não, o eSocial não tem 
um programa.

Essa é uma dúvida muito comum, pois quem trabalha no DP está 
acostumado a trabalhar com alguns aplicativos na hora de cumprir 
obrigações. 

Se não tem programa, como devem ser enviados os dados para o 
eSocial? 

No caso do eSocial, os softwares de folha foram adaptados com 
base nos leiautes do sistema e a maioria deles tem um gerenciador 
de transmissão, que pode estar dentro do próprio sistema de folha 
ou em um aplicativo na área de trabalho dentro dos módulos. 

Dessa forma, você faz uma admissão, por exemplo,  através de um 
evento e o sistema de folha vai se comunicar por meio da internet 
com o banco de dados do eSocial, que está no SPED. 

Isso é, existe essa comunicação através desse serviço de 
mensageria.  

O sistema de folha transmite informações para o banco de dados, 
e se ela tiver sido recepcionada com sucesso, esse sistema recebe 
uma mensagem de confirmação. 

Essa comunicação com o banco de dados é feita em arquivos de 
formato XML, que é a estrutura, a forma como o sistema de folha 
gera esse arquivo e transmite para o banco de dados.
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Então hoje toda a transmissão de eSocial é feita através dos 
softwares de folha. 

Como saber se aquela informação está ou não correto? 

Existe um portal na Web, em que as empresas podem fazer essa 
consulta:  

https://login.esocial.gov.br/login.aspx 

O que são eventos no eSocial? 

Eu já mencionei aqui que, a forma de se comunicar do sistema de 
folha com o banco de dados é através de eventos no formato XML. 

Então o eSocial tem mais de 40 eventos, que são situações e fatos 
que acontecem nas empresas e que, elas precisam declarar para o 
fisco. 

O nome mais técnico para os eventos é: fatos jurídicos trabalhistas 
que aconteceram, por exemplo, admissão, férias, desligamento, 
alteração de salário, alteração de contratos, e outros. 

Então, aconteceu? Gera obrigação do contribuinte de transmitir 
essa informação para base do governo. 

Temos três grupo de eventos: 

• Eventos de tabela 
• Eventos não periódicos  
• Eventos periódicos  

Vamos ver com mais detalhes esses eventos.

https://login.esocial.gov.br/login.aspx
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Conhecer os principais eventos do eSocial é indispensável para 
começar a implantá-lo. 

Eventos de Tabela

• S-1000 - Informações do Empregador/ Contribuinte/Órgão 
Público  
• S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de 
Órgãos Públicos (Matriz, filial, CNO ou CAEPF).  
• S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias (Caráter tributário)  
• S-1010 – Tabela de Rubricas 
• S-1070  – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Avisos: 

1. Os eventos S-1030 e o S-1050 vão ser excluídos na versão 
simplificadas e as informações vão para dentro do evento de 
cadastro do trabalhador.  

Então você não precisará entregar essas duas tabelas quando a 
versão simplificada entrar em vigor 

2. Os eventos de tabela compõem a primeira fase do cronograma 
de implantação do eSocial.  

Eventos não periódicos  

Eventos que não tem data fixa para acontecer. Podem acontecer a 
qualquer momento.

• S - 2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso 
de Trabalhador
• S - 2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário  
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• S - 2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
• S – 2306 - Alteração de Contrato de Trabalho (para 
trabalhadores sem vínculo)  
• S – 2206 - Alteração de Contrato de Trabalho (trabalhadores 
com vínculo empregatício)  
• S- 2230 – Afastamento temporário (férias, atestado, entre 
outros)  
• S- 2299 – Desligamento de um empregado com vínculo  
• S- 2399 – Desligamento de empregado sem vínculo 

Esses são os principais eventos que fazem parte do não periódico.  

Tem mais três eventos não periódicos, que fazem parte dos 
eventos de SST (uma fase exclusiva), que são os eventos:  

• S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 
• S-2220- Monitoramento da saúde do trabalhador (ASO)  
• S- 2249 – Condições de ambiente de trabalho: fatores de risco  

Na implantação do eSocial, esses eventos não periódicos vão fazer 
parte da fase 2 de implantação.  

Só os eventos de SST, que fazem parte de outra fase, a quarta e 
última fase do cronograma de implantação do eSocial.  

Eventos periódicos 

Popularmente conhecidos como: eventos de folha de pagamento.  

Vale ressaltar que o Grupo 3 do eSocial vai entrar na fase de folha 
esse ano. Então preste atenção nesse ponto. 
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• S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social (Regime de competência). 

Quando você entrega o S-1200, você recebe de volta os 
totalizadores, que são eventos de retorno, para você checar se a 
apuração de tributos está correta. 

Você recebe de volta os eventos:

• S- 5001 (referente ao INSS)  
• S-5003 (referente ao FGTS)  

Outros eventos periódicos: 

• S-1210 – Pagamento de Rendimento do Trabalho (Regime de 
Caixa)  

Quando você envia esse evento, você recebe de volta o evento 
totalizador:  

• S- 5002 (referente a IRRF) 

Outra particularidade do S-1210 é que esse evento é utilizado para 
informar outros tipos de pagamentos, salvo o que já mencionei, o 
pagamento de remuneração, nesse evento também vai entrar 
salários, adiantamentos, férias e também:  

• Evento S-2299 – Evento de Desligamento (evento não periódico) 
- Pagamento das rescisões   
• Evento S-2399 – Evento de Desligamento de trabalhador sem 
vínculo - Pagamento das rescisões   

Dentro dessa fase, também temos os eventos:
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• S-1299 - Fechamento dos eventos periódicos  

Esse evento além de fechar o eSocial daquela competência, 
também vai enviar totalizadores pra você verificar os encargos da 
empresa.  

Assim, ele vai mandar de volta os eventos totalizadores:  

• S-5011 – Totalizados de INNS consolidado 
• S-5013 – Totalizador de FGTS consolidado  

Obs: O evento S-5012, totalizador de Imposto de Renda, está sendo 
excluído na versão simplificada.  

Por fim, caso seja necessário reabrir algum evento, é preciso 
enviar:  

• S-1298 – Reabertura dos eventos periódicos  

Documentação Técnica 
Manual de Orientação do eSocial (MOS): disponível na versão 2.5 
e na versão simplificada.  

Leiautes do eSocial: um compilado de três arquivos, que trazem a 
estrutura de cada evento.  

No anexo de leiautes você encontrará o anexo de tabelas, que são 
tabelas auxiliares sempre que você precisa consultar sempre que 
preencher alguma informação nos eventos, e o anexo de regras.  
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Onde encontrar informações Oficiais?

https://www.gov.br/esocial/pt-br

Como encontrar Informação Técnicas?  

Menu > Documentação Técnica > Leiautes do eSocial Simplificado  

E agora, qual os próximos Passos:  

1. Aprender os Grupos (como faz as classificações do Grupos)  
2. Aprender os eventos por fase  
3. Conhecer os prazos 
4. Estratégias de Implantação  

Conclusão  
Acho que depois dessa aula você se deu conta de como o eSocial 
está avançando em sua implantação e como essa mudança vai 
impactar diretamente as rotinas do DP. 

Tenha certeza de que, você agora é uma grande conhecedora dos 
conceitos básicos e já sabe por onde começar no eSocial. 

Viu como é importante dominar o eSocial para garantir seu futuro 
no DP?   

Não só isso, a partir do momento que você dominar o 
conhecimento necessário e tiver confiança para conquistar as 
melhores oportunidades, você vai ver que as coisas vão mudar para 
você.

https://www.gov.br/esocial/pt-br
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E ainda... vai perceber que o conhecimento que você adquire é algo 
que ninguém tira de você e é realmente capaz de mudar a sua vida! 

Quando isso acontecer, você vai entender o poder de tudo que eu 
falei e da oportunidade que você está tendo neste Workshop, sem 
pagar nada por isso. 

Muitos não têm consciência de que podem iniciar, trabalhar e 
crescer dentro do DP desde cedo estudando o eSocial. 

Se eu fosse você, eu agarrava essa oportunidade com unhas e 
dentes.  

Fique ligado, pois a Aula 2 do Workshop vai ser liberada amanhã, 
dia 24 de março, às 20h. 

E você vai aprender Estratégias de Implantação do eSocial.  

Até a próxima!
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ATÉ A PRÓXIMA!

SIGA A NITH NAS
REDES SOCIAIS
CLIQUE NOS ÍCONES INTERATIVOS:

https://instagram.com/nithtreinamentos
https://www.youtube.com/c/NithTreinamentos/featured
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ANOTAÇÕES
AULA 1
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