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FOLHA DO RH

UMA REVISTA PARA VOCÊ PROFISSIONAL DO RH

OFERECIMENTO
WWW.UPTREINAMENTOS.COM

Quer publicar um artigo, opinião ou redação, além de sugestões e reclamações. Envie para
folharh@uptreinamentos.com e atender os seguintes critérios:
1) Conter até 2.500 caracteres com espaço com título.
2) Deve ser enviado no formato Word editável e junto com nome completo, cidade e profissão.
3) Os artigos enviados poderão ser resumidos ou não publicados.
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ARTIGOS E REDAÇÕES
A INVOCAÇÃO DO ESOCIAL

eSocial, pois, cálculos elaborados errados, pagamentos
fora do prazo, rescisões em desacordo ou admissões sem
Por Élvis Marçal Lisboa da Silva
documentos rotineiros, causam prejuízos direto à empreA comparação com um título de terror é proposital, sa, ao empregado e à sociedade que, indiretamente, sofre
afinal, o eSocial é considerado como um verdadeiro ter- com a falta de processo do DP.
ror aos profissionais do Departamento Pessoal. E os âniNão estou afirmando que o eSocial é desimportanmos têm se exaltado após os rumores do fim do projeto
te, ou irrelevante, pelo contrário, ele é de extrema imporou da sua simplificação. Mas afinal, o eSocial irá acabar?
tância para o empregador, porém existe outras rotinas e
A portaria do Ministério da Economia nº 300 trou- processos que ficam “esquecidos” por conta dos rumores
xe um ponto em comum aos que tinham dúvidas, diga- e balburdias que, nos últimos anos, os especialistas em
mos, uma luz no fim do túnel. O eSocial será simplifica- eSocial fizeram sobre o tema para atuar como caçado, mas até que ponto a simplificação será benéfica. Pois níqueis.
é necessário melhorar os processos de comunicação EmAdemais, nessa semana, o Comitê Gestor divulgou
presaXGovernoXTrabalhador, precisamos de um sistema
algumas das simplificações, dentro dela está a exclusão
que seja eficiente e eficaz e que de forma direta ajude,
de, no mínimo, 10 eventos, restante ao total 28 eventos
tanto as empresas, quantos os empregados e também o
para a preocupação das empresas. Mas, não obstante, foi
DP. Mas, isso coloca um ponto final nos rumores da sua
também comunicado que muitos campos facultativos seextinção e concluímos que o eSocial não será extinto e
riam eliminados, tais como CNH, CTPS, RG, etc. Na prósim simplificado. Para a alegria das instituições de ensino
xima semana esperamos mais novidades, pois está assuque cobram valores exorbitantes para cursos focados no
mindo o novo Comitê Gestor que preparará a sua simplieSocial e acabam esquecendo que o Departamento Pessoficação.
al é muito mais que apenas eSocial.
O empregador precisa investir no programa, mesDe uns anos para cá, ficou irreconhecível a atuação
mo ele sendo falho e instável. E no momento está mais
do Departamento Pessoal dentro do DP, pois o principal
instável, pois até a sua permanência está em dúvida. Mas
produto do subsistema do RH se tornou o eSocial. Mas,
além de investir num processo automatizado, que não tem
não podemos esquecer que dentro do DP existe muito
previsão de fim, nem tampouco que será o mesmo que o
mais que eSocial, existe a legislação trabalhista, procesprometido em 2014 ou em 2019, é preciso lembrar que o
sos de admissão, rescisão, função sindical, etc. Não podeDepartamento Pessoal trabalha com Gestão de Pessoas, e
mos esquecer que o eSocial é apenas o reflexo de todas as
essa gestão não pode errar aonde atinge as pessoas.
rotinas que existe no setor e não o principal.
Professor de Recursos Humanos e Empreendedor.
O domínio na legislação previdenciária e trabalhisPorto Alegre, RS
ta, nos cálculos trabalhistas, as rotinas e processos de pessoal, têm mais impactos que a correta manutenção do

O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.
Henry Ford
ANÚNCIO
QUER CONTRATAR? CONTRATA COM A UP

ANUNCIE SEU PRODUTO OU SERVIÇO AQUI

UP CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS
ENVIE SEU ANÚNCIO PARA E SAIBA MAIS
EFICIÊNCIA NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
FAÇA UM ORÇAMENTO CONOSCO

folharh@uptreinamentos.com

Envie um e-mail para rh@uptreinamentos.com
solicite um orçamento.
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AS MULHERES VÃO MUITO ALÉM DO LAR tativo às mulheres casadas com autorização dos maridos e
Por Charlene Soster Luz

A Pré-história lembra um período brutal dominado pelo homem das cavernas. Pelo menos é essa a visão
abordada pela mídia na maioria dos livros de história.
Crescemos com essa imagem e até mesmo os desenhos
animados mostram isso. Acostumamos desde cedo a ver a
figura masculina como forte, por isso poderosa. Entretanto, a mulher não deixa de ter sua força.
A Revista Galilleu, em abril de 2.005 publicou o
artigo “Matriarcado, história ou mito”, expondo a defesa
de pesquisadores em provar a existência de uma sociedade matriarcal na Pré-História, 35.000 a.C na Europa e na
Ásia. Invasores kurgans vindos das estepes extinguiram
tal sociedade, impondo o patriarcalismo. Por questões de
sobrevivência e preservação da prole não houve outra
opção às mulheres, a não ser obedecer aos novos líderes.
Hoje, muitas mulheres interrompem a carreira por causa
da maternidade ou ainda aguentam situações, como um
emprego insatisfatório para sustentar os filhos. A mente
da mulher mudou pouco nesse sentido, ao longo dos
anos, pois a maternidade é sua responsabilidade natural e
maior do que a paternidade. O poder de carregar o bebê
na barriga, fazer o parto e amamentar é singular.

às viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Em
1934, essas exigências foram eliminadas pelo Código
Eleitoral. Em 1946 o voto feminino passou a ter obrigatoriedade. A transformação da sociedade feminina é muito
recente e ocorre lenta e dolorosamente, através de migalhas obtidas aos poucos e concedidas geralmente por interesse político ou capitalista.
Há pouco mais de 50 anos, as profissões mais
comuns das mulheres eram parteira, enfermeira, professora, cozinheira, domésticas e auxiliares de fábrica com
pouca chance de ascensão. As meninas que pensassem
em carreira ao invés de casamento não eram bem vistas
pela sociedade e dificilmente conseguiram constituir família no futuro.

Mulheres bem definidas profissionalmente assustavam e ainda causam espanto na sociedade. As crianças
crescem com crenças e são estimuladas a brincar com
coisas de menina ou de menino. As consequências refletem nas salas de aula de matemática, engenharia, computação, frequentadas por homens. Afinal, são raras as meninas que brincam com carrinho e que aprendem a montar e desmontar coisas estimulando a lógica. Ao invés
disso, as meninas são incentivadas a mostrar a sua sensibilidade com as bonecas, um treinamento para seus futuEm Esparta, na Grécia Antiga, as mulheres possuíam os ros bebês e somente isso na maioria dos casos.
mesmos direitos dos homens, inclusive para trabalhar e se
Na sociedade brasileira, a mulher tem a opção de
divertir. As espartanas eram muito respeitadas, pois elas
ingressar no mercado de trabalho. A sua reputação não
geravam homens fortes para a guerra e defesa do seu tersofre prejuízo acaso decida cuidar somente do lar. Ao
ritório. Novamente, a questão da maternidade condiciona
ingressar no mercado formal de trabalho existe a descoa liberdade feminina.
berta sobre suas habilidades e o pagamento por seus serDessa forma, torna-se lógico o dever da mãe cui- viços. O lar enquadra a pessoa em uma rotina sem persdar dos filhos e os homens irem lutar nas batalhas. Se pectivas de recompensa financeira. Ao entrar em uma
todas as mulheres fossem para guerra a população corre- empresa e se dedicar a mulher logo percebe ter capacidaria o risco de ser extinta. Esse pensamento predomina de para manter sua casa e ainda fazer um bom trabalho.
com o homem fazendo as tarefas mais perigosas. Assim,
Esse momento mágico a transforma em um ser
a mulher fica em casa, com a segurança do lar e a educacom maior autoconfiança. Ela sente-se uma pessoa na sua
ção dos filhos.
plenitude de vivências: com habilidades técnicas e até
Entretanto, com a Revolução Industrial, muitos mesmo intelectuais para sua sobrevivência. Isso é muito
homens e mulheres foram trabalhar nas indústrias das mais do que utilizar o seu instinto para escolher alguém
cidades, deixando suas atividades do campo e seus artesa- que provenha sua proteção.
natos por questões econômicas. Nesse momento, a desiSegundo Freire (1993), adaptação difere de transgualdade entre os sexos ficou evidente, onde as mulheres formação. A mulher como cuidadora da família somente
ocupando o mesmo cargo não tinham o mesmo pagamen- se adapta às situações impostas por outros. E quando ela
to, por serem mais frágeis. Dia 08 de março é marcado transgride para o cenário empresarial existe um universo
pela manifestação de mulheres em busca de igualdade na de atuação com adaptações e a possibilidade de transforcarreira e essa coragem custou a vida delas com o incên- mação de outras pessoas e de seu próprio ser. A mulher
dio e morte das reivindicantes na fábrica têxtil de Nova encontra-se com poder de atuação e de compra, integranYork, em 1857. A empresa literalmente matou a sua força do-se a sociedade por completo.
de trabalho, o que certamente saiu mais caro do que se
Professora de Gestão de Pessoas, Administração
tivesse escutado as funcionárias.
e Logística. Cachoeirinha, RS
No Brasil, somente em 1932 com o Decreto
21076, o governo Vargas concede o direito ao voto faculFOLHA DO RH—EDIÇÃO 2 JULHO 2019
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CURSO PRESENCIAL EM PORTO ALEGRE/RS
TURMA DE SÁBADO
Três sábados em julho
Datas: 13/07/2019 ; 20/07/2019 ; ,27/07/2019
Das 09:00 às 16:00
INSCRIÇÕES https://auditordp.eventbrite.com.br

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Auditoria Admissional
Auditoria Folha de Pagamento
Auditoria Rescisória
Como elaborar parecer
Conceitos de auditoria

Mais informações (51) 4100-0496
TURMA DE SEMANA
Cinco dias em julho
Investimento: a partir de R$ 299,00
Datas: 22/07 - 23/07 - 24/07 - 25/07 - 26/07 e 29/07 À vista - boleto, depósito, ou cartão de crédito e
Das 19:00 às 22:00
parcelamos no crédito.
INSCRIÇÕES https://auditordp2.eventbrite.com.br

PARTICIPE DESTA QUALIFICAÇÃO
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DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE CNPJ

notificação de prazo para o contribuinte contrapor os

PELA RECEITA FEDERAL

motivos que provocaram a declaração de inaptidão da

Por Maceno Lisboa da Silva

inscrição do CNPJ ou para que fosse regularizado sua

A Receita Federal do Brasil tem intensificado situação junto ao Fisco, tal providência se mostra
ações para declarar a inaptidão de inscrições no Cadastro imprescindível no ordenamento jurídico brasileiro, na
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de contribuintes que medida em que a Constituição Federal garante ao
estão apresentando omissões na entrega de escriturações contribuinte o direito ao contraditório e a ampla defesa.
e de declarações de débitos e créditos tributários federais Entretanto, quando um ato administrativo começa a surtir
dos últimos 5 anos.
O Ato Declaratório Executivo efeitos a partir de sua publicação, não há que se falar em
(ADE) de inaptidão tem sido enviado por meio do respeito a tais direitos e garantias constitucionais,
sistema de comunicação eletrônica, dando ciência do ato porquanto não existe permissão para o contribuinte
administrativo ao contribuinte quando este realiza o apresentar sua defesa administrativa ou, se for caso,
acesso ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), ou buscar sua regularização junto ao fisco.
cientificando o contribuinte por meio de publicação no

Dessa forma, o fato do Ato Declaratório
Executivo constar expressamente que os efeitos de

sítio da Receita Federal na internet.

Embora a declaração de inaptidão de CNPJ declaração de inaptidão da inscrição do CNPJ do
venha sendo comunicada por ADE enviado à caixa postal contribuinte estavam produzindo efeitos a partir do
do E-CAC do contribuinte ou publicada no sítio da momento em que ele foi publicado, não havendo
Receita Federal do Brasil, não tem sido permitido que o referência alguma a prazo de impugnação ou para que
que seja realizada a regularização de sua situação, configura,
provocaram a inaptidão de sua inscrição ou, ao menos, por si só, violação ao direito ao contraditório e a ampla
disponibilizado prazo para que ele pudesse promover a defesa do contribuinte. Isso acontece por que não está
regularização de tal situação junto ao Fisco. Isso sendo permitido que o contribuinte pudesse contrapor os
contribuinte

pudesse

contrapor

os

motivos

acontece por que os Atos Declaratórios Executivos de motivos que provocaram a inaptidão da inscrição do
inaptidão do CNPJ tem surtido efeitos a partir do CNPJ ou prazo para que fosse regularizado tal situação
momento de sua publicação, não conferindo prazo de junto ao Fisco antes que o ato administrativo comece a
impugnação administrativa ao contribuinte ou para surtir os efeitos.
regularizar sua situação junto ao fisco, antes de começar
a sofrer os efeito de tal declaração.

Com efeito, cabe destacar que o contraditório e
ampla defesa são garantias constitucionais que o

De fato, não há que se discutir que o artigo 81 contribuinte possui para responder ou contestar ato
da Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei administrativo realizado contra seus interesses em
11.941/2009, determine que a empresa que, nos termos e procedimento ou processo conduzido por autoridade
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do estatal. Tais garantias estão previstas no inciso LV, do
Brasil, deixar de apresentar declarações e demonstrativos artigo 5º, da Constituição Federal, ao qual dispõe que
em 2 (dois) exercícios consecutivos poderá ter declarada "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
a inaptidão de sua inscrição no CNPJ.

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

Nesse sentido, visando regulamentar o referido ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Nesse sentido, cabe destacar que o Tribunal
dispositivo legal, o parágrafo 2º, do artigo 42, da
Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016, dispõe que a Regional Federal da 4ª Região já foi provocado a analisar
declaração de inaptidão da inscrição do CNPJ deve ser e julgar situação análoga a esta, proferindo decisão no
realizada pela unidade da Receita Federal do Brasil, por sentido de que a produção de efeitos da declaração de
meio de envio de Ato Declaratório Executivo. Não inaptidão da inscrição do CNPJ, sem prévia
obstante os dispositivos legais em nada se referirem a oportunização de defesa ao contribuinte, constitui
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violação ao devido processo legal, ao contraditório e a processo
ampla defesa.

administrativo

respeitou

as

garantias

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas a

Portanto, não resta dúvida de que o modo como exigência do atendimento a tais direitos e garantias se
a Secretaria da Receita Federal do Brasil vem deve ao fato de que a declaração de inaptidão da
procedendo a declaração de inaptidão de CNPJ de inscrição do CNPJ se trata da mais grave sanção
contribuinte impede que o contribuinte possa exercer o administrativa que um empresário pode sofrer, haja vista
direito ao contraditório e a ampla defesa, pois tais que implica a paralisação de suas atividades empresarias,
direitos não estão configurados apenas no fato do Fisco pois impede que ela realize movimentações financeiras e,
comunicar, por meio de ADE, que irá tornar a inscrição consequentemente, inviabiliza o pagamento dos seus
do CNPJ de determinado contribuinte inapto, mas empregados, fornecedores e credores.
também na oportunização de prazo para que ele pudesse

Dessa forma, em uma maneira bem objetiva,

contradizer os fatos ou, se for caso, regularizar sua pode-se dizer que tal ato administrativo representa a
situação junto ao fisco, antes que o ato administrativo extinção da pessoa jurídica, motivo pelo qual o exercício
comece a surtir efeitos. Ademais, cabe destacar que em do contraditório e da ampla defesa de forma plena se
nada adianta dar ciência ao contribuinte de qualquer ato torna imprescindível nestes casos. É neste ponto que a
administrativo se não for lhe oportunizado contradizer o declaração de inaptidão da inscrição de CNPJ levanta
ato ou regularizar sua situação antes que comece a sofrer outra questão bem discutível em nosso sistema jurídico
as sanções provocadas pela declaração.

constitucional, pois, embora haja previsão normativa

Logo, o que se quer dizer é que somente se para praticar tal ato administrativo, há que se ressaltar a
estará respeitando as garantias constitucionais do discussão em torno da possibilidade do Poder Público
contraditório e da ampla defesa quando for permitido que impor restrições ao contribuinte inadimplente com suas
o contribuinte possa exercer o direito a alegar motivos obrigações tributárias, obrigando-o a cumpri-las sob
em sua defesa, produzir provas e recorrer das decisões pena de culminar na inviabilização de suas atividades
contrárias aos seus interesses. Em um primeiro momento empresárias.
se pode até achar excesso de formalismo ao se exigir o

Como pode ser observado, a declaração de

cumprimento de todos esses direitos ao contribuinte inaptidão da inscrição de CNPJ de uma pessoa jurídica
para que se possa considerar que o procedimento ou acaba por declarar sua morte, porquanto, sem CNPJ, o
ANÚNCIO

Curso 100% Online para Todo Brasil.
APRENDA DE VERDADE TUDO
SOBRE O DEPARTAMENTO
PESSOAL
Matrículas no site
www.uptreinamentos.com/cursosead/
analistadp
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
PREVIDENCIÁRIA
PROCESSO DE ADMISSÃO
ESOCIAL
CÁLCULOS TRABALHISTAS
E MUITO MAIS.
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contribuinte praticamente deixa de existir, na medida em como meios coercitivos para eles cumpram suas
que não pode faturar, emitir notas e boletos, bem como obrigações tributárias de forma desproporcional e
sequer consegue realizar a movimentação de suas contas irrazoável, conforme se pode observar da análise das
bancárias, o que inviabiliza o pagamento de funcionários Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF.
e de fornecedores. Nessa situação, parece que, ao punir

De

fato, não se pode negar que o direito

o contribuinte em atraso com suas obrigações tributárias constitucional a livre atividade econômica não se reveste
acessórias (envio de declarações de determinados de natureza absoluta, podendo-se, assim, realizar sua
períodos), a Secretaria da Receita Federal, mesmo restrição se legalmente prevista tal punição, mas isso não
agindo com embasamento normativo, acaba praticando quer dizer que o Poder Público possa coagi-lo a cumprir
atos inconstitucionais.

tais obrigações sob pena de provocar sua extinção, pois,

Nesse sentido, independentemente de vícios ou em tais circunstâncias, estar-se-ia suprimindo totalmente
nulidades ocorridas durante o procedimento ou processo direito fundamental do contribuinte, o que não é
administrativo de declaração de inaptidão de inscrição de permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, mesmo que
CNPJ, como a violação ao contraditório e a ampla previsto em atos normativos. Logo, é inegável que o
defesa, o ato da Secretaria da Receita Federal de tornar Estado não pode valer-se de meios coercitivos, que
inapto o CNPJ de determinado contribuinte por não ter imponham a graves restrições ou a interdição completa
cumprido

obrigações

tributarias

acessórias

é da atividade comercial, com o objetivo de obrigar o

flagrantemente inconstitucional, pois estaria violando seu contribuinte a adimplir obrigações tributárias.
direito constitucional ao livre desenvolvimento de sua

Portanto, todo o procedimento e o próprio ato

atividade econômica, que está previsto no artigo 170, da administrativo realizado pela Secretaria da Receita
Constituição. Tal constatação está embasada no fato de Federal do Brasil que declara a inaptidão de inscrição de
que a declaração de inaptidão de CNPJ se torna uma CNPJ de contribuinte precisam ser analisados do ponto
forma de “sanção política”, pois puniria o contribuinte de vista constitucional, pois a prerrogativa do Fisco de
por ausência de declaração, fazendo-o cumprir com suas cobrar que os contribuintes cumpram suas obrigações
obrigações tributárias acessórias sob pena de provocar tributárias não outorga a ele o poder de suprimir ou de
sua aniquilação.

inviabilizar o exercício de qualquer direito fundamental,

Não se está a declarar que o fisco não poderia pois o ordenamento jurídico brasileiro não permite tal
impor qualquer punição ao contribuinte que descumprir situação. Assim, se confirmado que há excessos ou
com suas obrigações tributárias, mas que tais punições violações a direitos e garantias fundamentais por parte do
não podem ultrapassar o núcleo essencial de direitos Fisco, o ato administrativo de declarar a inaptidão de
fundamentais desses contribuintes, de forma a impedir inscrição de CNPJ precisa ser revisado com o objetivo de
completamente o exercício de tais direitos. A esse evitar consequenciais gravosas ao sistema constitucional
respeito, merece destacar que o Supremo Tribunal tributário brasileiro.
Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da prática

Advogado, Porto Alegre, RS.

de imposição de sanções políticas aos contribuintes
FUNCIONÁRIO É DEMITIDO APÓS COMENTÁA Votorantim, em nota, esclarece que “não adRIO PRECONCEITUOSO.
mite discriminação ou preconceito de nenhuma natureza... Reitera que possui respeito às pessoas como valor
Não há Espaço para Discriminação na Gestão de Pessoas.
incondicional e condena qualquer postura que não esteja
Um funcionário da empresa Votorantim Cimen- condizente com o seu Código de Conduta”. Realizando,
tos foi demitido após realizar um comentário sobre lide- também, o anúncio do desligamento do autor do post.
ranças LGBT+. O banco virtual Nubank publicou sobre
“A importância da liderança LGBTQIA+ nas empresas”.
O funcionário foi demitido após o comentário preconceiQUAL SUA OPINIÃO?
tuoso que causou polêmicas nas redes sociais.
Responda para folharh@uptreinamentos.com
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NÃO HÁ LUGAR PARA A DISCRIMINAÇÃO E
PRECONCEITO NA GESTÃO DE PESSOAS.
Uma mensagem da UP Treinamentos e da Folha do RH para toda a sociedade.

O amor supera tudo.

28 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO ORGULHO LGBT+
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LAZER, DICAS E OPINIÕES
CRÔNICAS DO RH— GRATIDÃO
Por Leandro S. I. Portugal
Eis que fazemos testes e mais testes todos os dias, e
nunca nos perguntamos como realmente estamos? Bem
ou mal? Ao iniciar minha carreira no setor de recursos
humanos eu sempre estive preocupado com o que os empregados e colegas sentiam, mas ninguém nunca se importou com o que eu realmente sentia.
Nesses dez anos no setor, tive diversas experiências, algumas ruins, outra péssimas, mas existe as ótimas
e as que levo para a vida inteira. Uma das que levo todos
os dias quando levanto até o momento que adormeço é a
alegria de todos os sorrisos que já proporcionei aos candidatos aprovados nas vagas dos quais trabalhei. Cada sorriso, cada sentimento de alegria, cada abraço e agradecimento estão registrados na minha memória. É tão recompensador fazer parte de um setor de recrutamento e seleção de uma empresa quando, dentro do nosso poder, podemos proporcionar uma dia tranquilo a outra pessoal.
Mas, em contrapartida, toda aquela alegria, entusiasmo e gratidão se escondem por trás de insatisfação de
algum problema ou algum erro que, dentro do nosso poder, temos que corrigir, podendo ser até uma demissão ou
uma advertência.
Citando um acontecimento recente, no momento da
entrevista de dois candidatos que, levantaram cedo, foram
de ônibus, quase duas horas de viagem, para poder fazer a
entrevista, que não era inédita, pois já tinham participado

há algum tempo atrás. Eu me lembrei deles e recordei que
não contratamos pelo fato de residirem muito longe do
local de trabalho e o transporte ser mais caro. Assim, como em toda empresa, lá onde trabalho também é visto o
custo operacional da mão-de-obra no momento da contratação.
Mas eu, como gestor de pessoas, contrariei os requisitos básico dados pelo meu chefe e contratei ambos
para ocupar a vaga de auxiliar de produção. Naquele dia
nunca vi um sentimento de gratidão tão vasto e honesto
que duraria, ao menos 8 meses.
Decorrido o tempo acima, certo dia, fui obrigado a
aplicar uma advertência em um dos dois rapazes que contratei, pois, eles haviam cometido uma falta disciplinar.
Enfim, toda a gratidão do serviço, acabou e me tornei a
pior pessoa que existe no mundo. Até ameaças, em tom
baixo, no qual disfarcei que não ouvi, recebi das pessoas
mais gratas. Embora eu tenha poder suficiente para dispensá-los e contratar substitutos, não o fiz, pois, a gratidão, apesar de ser temporária, não é o combustível da
minha profissão.
Apesar da contratação ser a parte boa no RH, sempre existirá a parte ruim, que será a demissão, a advertência, a justa causa. Nosso combustível não a gratidão, nem
a raiva, e sim a sensação de sempre fazer um bom trabalho, seja admitindo ou demitindo.

CINEMA
Turma da Mônica Laços
Ideal para relembrar as aventuras da turma que marcou a infância de todos nós.
SINOPSE: Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de
seus fiéis amigos Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para
casa.
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