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ARTIGOS E REDAÇÕES
O prazo para saque é até o último dia útil do segunINÍCIO DO SEMESTRE CHEIO DE NOVIDAdo mês subsequente ao do seu aniversário ou estabelecido
DES
Por Élvis Marçal Lisboa da Silva

no cronograma da MP (primeiro semestre de 2019) e o
valor é definido pelo anexo na MP.

E esse segundo semestre de 2019 começou cheio de
A MP também traz a possibilidade de o empregado
novidades para quem é da área de gestão de pessoas e
efetuar o saque caso sua conta fique sem depósito pelo
empresarial. O governo tem tomado medidas para tentar
período de um ano e o saldo for inferior a R$ 80,00.
mostrar que está no rumo certo. Com modernizações e
2) SAQUE FGTS IMEDIATO: Foi divulgado no
simplificações, o 2019/2 iniciou bem polêmico, sem mendia 05 de agosto o calendário de pagamento para o saque
cionar as declarações dadas pelo presidente.
fgts imediato. O valor a ser sacado é até R$ 500,00 por
FGTS SAQUE ANIVERSÁRIO: A medida proviconta inativa e ativa do trabalhador.
sória nº 889 de 2019 trouxe uma nova modalidade de saHá dois prazos de pagamento, primeiro receberão
que do FGTS aos trabalhadores, separando entre a modaos
trabalhadores
com conta poupança na caixa, com crolidade do saque aniversário e saque rescisão. Vamos ver
nograma próprio. O depósito nessas contas ocorrerá de
mais sobre cada tipo de saque:
forma automática, caso o trabalhador não queira receber
1.Saque Rescisão: essa modalidade é a existente
deverá fazer opção na Caixa. Após, receberão os trabalhaatualmente, onde o trabalhador tem depositado 8% da sua
dores sem conta na Caixa Econômica Federal, conforme
remuneração mensal, e em caso de rescisão receberá a
cronograma próprio.
multa de 40% do saldo para fins rescisórios (receberá se
CRONOGRAMA PARA OS TRABALHADORES
for demitido sem justa causa).
COM CONTA POUPANÇA NA CAIXA:
2.Saque Aniversário: estabelecido pela MP
889/2019, poderá o trabalhador efetuar anualmente o saMÊS DE NASCIMENTO RECEBE A PARTIR DE
que parcial da sua conta do FGTS. Porém, em caso de
JANEIRO, FEVEREIRO, 13 DE SETEMBRO DE 2019
rescisão sem justa causa, poderá sacar de forma imediata,
MARÇO E ABRIL
somente o valor da multa 40% do FGTS, e no mês do seu
MAIO, JUNHO, JULHO 27 DE SETEMBRO DE 2019
aniversário sacará o valor definido em tabela.
E AGOSTO
A opção ao saque aniversário não é automático,
deverá o trabalhador realizar a opção desta modalidade de
saque, tendo a primeira opção início imediato. Para o trabalhador desfazer a opção do saque aniversário deverá
realizar a opção e aguardar o período de 24 meses para
que possa converter para modalidade saque rescisão.

SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO

09 DE OUTUBRO DE 2019

A maior parte das pessoas é tão feliz quanto resolve ser
Abraham Lincoln
ANÚNCIO

CURSO PRESENCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.
FORMAÇÃO INSTRUTOR DE TREINAMENTOS
Mais informações pelo WhatsApp (51) 4100-0496
O CURSO QUE VOCÊ PRECISARÁ PARA SE QUALIFICAR
NO MERCADO DE TRABALHO

comercial@uptreinamentos.com
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CRONOGRAMA PARA OS TRABALHADORES SEM CONTA POUPANÇA NA CAIXA
MÊS DE NASCIMENTO

RECEBE A PARTIR DE

JANEIRO

18 DE OUTUBRO DE 2019

FEVEREIRO

25 DE OUTUBRO DE 2019

MARÇO

08 DE NOVEMBRO DE 2019

ABRIL

22 DE NOVEMBRO DE 2019

MAIO

06 DE DEZEMBRO DE 2019

JUNHO

18 DE DEZEMBRO DE 2019

JULHO

10 DE JANEIRO DE 2020

AGOSTO

17 DE JANEIRO DE 2020

SETEMBRO

24 DE JANEIRO DE 2020

OUTUBRO

7 DE FEVEREIRO DE 2020

NOVEMBRO

14 DE FEVEREIRO DE 2020

DEZEMBRO

06 DE MARÇO DE 2020

- Subsecretaria de Inspeçãodo Trabalho, considerando os
príncipios de simplificação e desburocratização.
Enquanto não houver o sistema informatizado
para a entrega das informações digitais relacionados à
SST, o empregador deverá manter uma declaração de
inexistência de riscos no estabelecimento, somente assim poderá ficar isento da elaboração do PPRA e PCMSO.
Portanto, as empresas de Grau de Risco 1 e 2,
conforme atividade econômica e Quadro I da NR 04,
sendo elas, MEI, ME ou EPP, ficam desobrigadas da
elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional, desde que, inexista no ambiente do trabalho os riscos químico, físico e biológico, devendo o empregador
realizar uma declaração, sob sua responsabilidade, dessa
inexistência, e, quando disponível, informar no sistema
informatizado essa condição.

4) A SIMPLIFICAÇÃO DO ESOCIAL: A priLembrando: quem faz o saque imediato, no valor
meira fase da simplificação foi tímida, mas a segunda
limite de R$ 500,00 por conta ativa e/ou inativa, não
promete mais alterações e exclusões e eventos.
altera a modalidade de saque em caso de rescisão, sendo
a modalidade saque rescisão ou a modalidade saque aniSerão de envio facultativo os seguintes eventos:
versário.
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal;
S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente;
3) MODERNIZAÇÃO DAS NORMAS RES-2250 - Aviso Prévio
GULAMENTADORAS: A alter ação feita pelo gover S-1070 - Tabela de Processos Adm./Judiciais
no na Norma Regulamentadora 01 é a mais importante,
(dispensada quando a matéria do processo for autorizapois altera a obrigatoriedade da confecção de laudos pação de trabalho de menor, dispensa de contratação de
ra alguns tipos de empresas. A NR 01 agora traz trataPCD ou aprendiz, segurança e saúde no trabalho, conmento diferenciado às empresas ME, EPP e aos MEIs.
versão de licença saúde em acidente do trabalho. Será
Dentre esses tratamentos podemos citar:
obrigatória apenas quando a matéria do processo for triO MEI, a ME e a EPP enquadradas no grau risco butária, FGTS ou Contribuição Sindical).
1 e 2, conforme atividade presente na NR 04 - SESMT
SIMPLIFICAÇÃO NA ADMISSÃO: Se tornam
ficam dispensadas da elaboração do PPRA e PCMSO.
facultativas os seguintes documentos:
A NR 04 traz o Quadro I todas as atividades eco- CTPS
nômicas e o grau de risco, as empresas com atividade Documento Nacioal de Indetidade (DNE)
economica enquadradas no GR - Grau de Risco 1 e 2 Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)
estão desobrigadas a elaborar os programas presentes na Órgão de Classe
NR 09 - PPRA e NR 07 - PCMSO
Carteira Nacional deHabilitação (CNH)
Além do enquadramento no GR 1 e GR 2 a em- Filiação Sindical também se tornou uma informação fapresa MEI, ME e EPP precisam estar isentos de riscos cultativa.
químicos, físicos e biológicos, tanto para isenção da elaSIMPLIFICAÇÃO AFASTAMENTO TEMPOboração do PPRA, quanto do PCMSO.
RÁRIO: A quantidade de dias de afastamento dada pelo
Mesmo com a elaboração do PCMSO não sendo médico se torna facultativo. O CID em qualquer tipo de
obrigatórias a empresa continua obrigada a realização afastamento e a identificação do emissor do atestado
dos exames médicas, sendo estes: admissional, periódi- também se tornaram facultativos.
co, mudança de função, retorno ao trabalho e demissioE ainda teremos mais novidades, principalmente
nal e com a emissão do respectivo ASO.
quando o assunto é eSocial. Vamos ficar de olho.
As empresas precisam entregar uma declaração
de informações de formato digital, no modelo que ainda
será aprovado pela Secretaria de Trabalho STRAB e SIT
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COMO AUMENTAR AS CHANCES DE RECO- rede de contatos, além de você se atualizar e ser um diferencial no currículo. Pesquise sobre as instituições que
LOCAÇÃO PROFISSIONAL
Por Charlene Soster Luz

Esteja sempre preparado. O melhor momento de
conseguir outro emprego é enquanto você está trabalhando, pois pode pensar com calma nas opções e planejar a
sua saída, deixando sempre a porta aberta. Férias, folgas e
fins de semana podem ser utilizados para seu constante
aprimoramento. Isso não significa que você deixe de lado,
sua família, vida pessoal e muito menos deixe de se divertir. Mas, significa que você pode se organizar para usar o
tempo com sabedoria, pois afinal o tempo vai passar igual
e quando nos damos conta já passaram meses, anos e nada
mudou... Algumas sugestões para conseguir emprego dos
seus sonhos:
Seja positivo: Veja o lado bom das situações,
agradeça pelo que tem e se alegre pelas pequenas vitórias
rumo ao seus objetivo.
Mantenham-se atualizado sobre a sua área profissional: Esteja atento quanto a movimentação da
economia da sua região. Olhe as vagas nas redes sócias
para ver se a profissão está se expandido e quais os requisitos.
Tenha o currículo atualizado: Salve seu cur r ículo em mais de um lugar para enviar rapidamente, acaso
precise. Seu currículo deve ter até duas páginas e somente
as experienciais que estão relacionadas com o cargo que
você deseja atuar. Coloque de forma objetiva as suas realizações nessas experiências.
Faça cursos focados na sua área: Faça cur sos
que são exigência da sua profissão e também cursos que
vão diferenciar você da concorrência. Existem cursos de
instituições sérias com certificado e valores acessíveis.
Participe de eventos: Ir pessoalmente em palestras, feiras e outros eventos da sua área aumentam a sua

possuem eventos gratuitos e com valores acessíveis.
Cuidado com as redes sociais: lembr a-se que
pessoa e profissional são o mesmo ser. Se algum post causar uma má impressão não escreva, simples assim! Use as
redes sociais a seu favor para você ser lembrado positivamente. No Linkedin, por exemplo, você pode fazer posts
sobre sua profissão, compartilhando conhecimento. Você
também pode seguir empresas da sua área, agências de
emprego, etc. O Facebook e WhatsApp são ótimos para
participar de grupos de emprego e de profissão.
Mantenha um network: Se apr oxime de pessoas
que estão onde você quer chegar: com a humildade de
aprender você pode conseguir boas oportunidades. Tenha
sempre uma boa relação com clientes, fornecedores e parceiros que conhecem o seu trabalho e podem indicar.
Tenha uma renda extra, pois em algum momento pode se tornar sua renda principal. Existem vários freelances e trabalhos que você pode fazer em casa conforme
suas habilidades e seu tempo disponível.
Trabalho voluntário: Pense em que e em quem
você pode ajudar genuinamente. Além de fazer o bem é
network e é um diferencial no currículo, pois muitas empresas valorizam a responsabilidade social.
Essas são algumas ideia para aumentar as suas
chances e lógico que não precisa fazer tudo de uma vez
só... A mudança requer tempo que para que você amplie o
seu olhar e enxergar oportunidades onde antes não percebia. Se você quer que as coisas mudem na sua vida, começa pensando nos teus objetivos planejando um passo de
cada vez e tenha atitude. É questão de tempo para o resultado aparecer!
Professora de Gestão de Pessoas, Administração e
Logística. Gravataí, RS

ANÚNCIO

ANUNCIE SEU PRODUTO OU
SERVIÇO AQUI
ENVIE SEU ANÚNCIO PARA E SAIBA MAIS
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ENTREVISTA COM RH
Folha do RH — o que gostaria de compartilhar
Vamos receber nessa edição da Folha do RH a convidada Adm Lucélia Ourique, que respondeu as nossas sobre sua carreira?
perguntas. Muito Obrigado por participar, Lucélia.
- Sou uma pessoa otimista, inquieta e dinâmica,
Mais sobre a convidada: Lucélia Ourique é Admi- quando entendi o que realmente eu gostava de fazer,
nistradora de empresas, especialista em gestão de pesso- quando realmente me conheci assertei o rumo da minha
as, coach, facilitadora de Eneagrama e Autoconhecimen- carreira, então diria que estou muito feliz no meu camito, palestrante e Consultora de RH e negócios da Ourique nho.
consultoria.
- O empreendedorismo é desafiador todos os dias,
Folha do RH — O que levou você a trabalhar então você precisa ter garra, otimismo, ser obstinada e se
com Gestão de Pessoas?
reiventar! Adoroooo!
Lucélia — Iniciei minha carreira na área comercial, por ser muito comunicativa sempre gostei de trabalhar
Folha do RH — Qual as maiores dificuldades
com pessoas. Sou formada em Técnico em Enfermagem, que enfrentou na sua carreira?
tinha um sonho quando adolescente de ser socorrista da
Lucélia — Diversas...e ainda enfrento!
SAMU, porém trabalhar com pessoas enfermas é uma
coisa muito de diferente de pessoas sadias. Então conti- Morar longe
nuei minha trajetória na área comercial e quando fui para
- Transição de carreira do comercial para rh
faculdade fazer Administração de Empresas fiquei encantada com as disciplinas de RH, foi neste momento que
Folha do RH — Quais as maiores conquistas da
decidi fazer a transição de carreira.
carreira?
Folha do RH — O que motivou a criar o Papo
de RH? Poderia explicar aos leitores o que é o Papo
de RH?
Lucélia — Como tive dificuldades de transição de
carreira para o RH, eu vivi um desafio interessante, pois
área de RH é muito fechada, então resolvi fazer um trabalho que pudesse Conectar pessoas e compartilhar história,
este é o propósito do Papo de RH, falar dos Recursos +
humanos e todos os profissionais.
Folha do RH — O que você diria para quem
está se formando em RH?
-Lucélia — Reconhecimento das pessoas
- Feedback de cada trabalho
- Consolidação do Papo de RH
- E a profissional que me tornei : APAIXONADA
PELO QUE FAÇO
Folha do RH — se pudesse dar um recado para
você mesma quando iniciou sua carreira, o que diria?
Lucélia — PREPARAÇÃO, colem nos professoLucélia — Diria: prepare se, conheça se, desenvolres, participem dos eventos, façam trabalhos voluntários va um pouco mais o planejamento e siga em frente!
e o principal descubra e entenda que é você, autoconheci- Minha frase de hoje e sempre: ACREDITA EM TI E
mento é tudo!!
VOOOAAAA!
Prática sem teoria não existe, e vice versa!
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A REVISTA FOLHA DO RH AGORA ESTÁ NO FACEBOOK!
CURTA E COMPARTILHE A PÁGINA
@folhadorhoficial
fb.com/folhadorhoficial

O CURSO ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
MAIS COMPLETO DA INTERNET
E AGORA SÃO 12 MESES DE ACESSO E COM CONSULTORIA AO TUTOR ONLINE
Compre no site www.uptreinamentos.com ou CLIQUE AQUI
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NOTÍCIAS E LAZER
COMO AS MUDANÇAS NO FGTS PODEM GERAR humano é o learning by doing [aprender fazendo]. Se o
funcionário fica pouco na empresa, ele se apropria pouco
NOVOS EMPREGOS

desse aprendizado e o empresário investe pouco na qualiCom a possibilidade de acessar o dinheiro do fundo todo
ficação”, diz Adolfo Sachsida, secretário de políticas ecoano, governo quer atacar a alta rotatividade, mas tese
nômicas do Ministério da Economia, em entrevista
encontra barreiras
a EXAME.
O governo está tentando mudar o papel do Fundo
O argumento é que ao servir como uma renda extra
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com isso gepara o empregado, o saque-aniversário estimule o funciorar efeitos de longo prazo sobre a economia brasileira.
nário a permanecer por mais tempo no emprego.
As novas regras propostas na semana passada cri“O FGTS é um prêmio que o trabalhador ganha
am o “saque-aniversário”, que permitiria ao trabalhador
quando é demitido. Se ele ganha um prêmio, tem um insacar anualmente parte do saldo do fundo a partir de abril
centivo de querer ser mandado embora em algum deterde 2020. Se ele optar pelo saque anual, no entanto, perde
minado momento”, explica José Márcio Camaro direito de receber todo o valor depositado no fundo cago, economista-chefe da Genial Investimentos.
so seja demitido.
De acordo com ele, esse é um dos motivos pelos
A previsão do governo é que haja um crescimento
quais “as empresas brasileiras são uma das que menos
adicional de 0,35 ponto porcentual no Produto Interno
investem na qualificação de seus trabalhadores, principalBruto (PIB) em 12 meses, em grande parte devido ao esmente dos menos qualificados.”
tímulo de curto prazo dos saques com limite de até 500
A alta rotatividade é maior ainda em cenários de
reais.
pleno emprego, pois quando os trabalhadores sabem que
Mas o governo também prevê 2,9 milhões de novos
têm mais opções, também têm mais incentivos para deiempregos em dez anos com base em uma tese mais ambixar o emprego atual.
ciosa: de que as novas regras ajudariam a atacar a alta
rotatividade, um problema crônico do mercado de trabalho brasileiro.
Fonte: Revista Exame
O número de desligamentos chegou a atingir quase
50% do emprego médio no período 2011 e 2014, de acordo com dados do Caged destacados por um estudo da
PUC do Rio de Janeiro.

Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/como-asmudancas-no-fgts-podem-gerar-novos-empregos/

“Uma das principais formas de acúmulo de capital
CINEMA: MEU AMIGO ENZO
Filme estreia dia 08 de agosto.
SINOPSE: Denny Swift (Milo Ventimiglia) é um piloto de
corridas arrojado, com um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao ir para o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide adotar. Ele ganha o nome de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em todo lugar que vá, ganhando um apreço especial pela adrenalina das
corridas, seja ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o
passar dos anos, a amizade entre Denny e Enzo sofre profundas
mudanças quando o piloto conhece, e se apaixona, por Eve
(Amanda Seyfried).
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