
Contrato de tempo parcial 
1) O empregado que tem o seu contrato de trabalho 

fi rmado pelo Sistema de Tempo Parcial pode 
realizar horas extras?

A CLT estabelece como trabalho em regime de tempo par-
cial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. O 
artigo 59, parágrafo 4º da CLT, prevê que os empregados sob 
o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras. 
Portanto, caso a empresa contrate empregados pelo Regime 
de Tempo Parcial, este grupo não poderá realizar trabalho 
extraordinário.

2) Como deve ser concedido o período de férias 
em relação aos empregados cujo contrato de 
trabalho foi fi rmado sob o regime de tempo 
parcial?

De acordo com o artigo 130-A da CLT, após cada período de 
doze meses de vigência do contrato de trabalho na modalidade 
do regime de tempo parcial, o empregado terá direito a férias 
na seguinte proporção:

 • dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior 
a 22 horas e até 25 horas;

 • dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior 
a 20 horas e até 22 horas;      

 • quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior 
a 15 horas e até 20 horas;

 • doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a 
10 horas e até 15 horas;

 • dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a 
cinco horas e até 10 horas;

 • oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou 
inferior a cinco horas.

Ressalte-se ainda que, caso o empregado contratado sob o 
regime de tempo parcial tiver mais de sete faltas injustifi cadas 
ao longo do período aquisitivo, terá o seu período de férias 
reduzido pela metade.

3) Como a empresa deverá remunerar o dia de 
trabalho do empregado caso ele tenha que 
trabalhar no dia destinado as eleições?

A legislação trabalhista prevê que é vedado o trabalho em dias de 
feriados civis e religiosos, excetuados os casos em que a execução 
dos serviços for imposta pelas exigências técnicas das empresas. 
Sendo assim, nos serviços em que for exigido o trabalho em feriados 
civis e religiosos, a remuneração dos empregados deverá ser paga 
em dobro, salvo se a empresa determinar outro dia de folga.

Contudo, tendo em vista que a legislação trabalhista também 
prevê que nos serviços que exijam trabalho aos domingos seja 
estabelecida escala de revezamento, estando o empregado 
escalado para trabalhar no dia das eleições, caberá ao em-
pregador conceder outro dia de folga, diferente do destinado 
ao repouso semanal remunerado, para compensar o trabalho 
realizado pelo empregado em dia considerado feriado. Outra 
opção seria o empregador efetuar o pagamento, em dobro, da 
remuneração do feriado trabalhado pelo empregado.

Preventivamente, também se orienta a empresa a consultar 
o Sindicato da Categoria a qual o empregado está vinculado, 
no sentido de verifi car a eventual existência de norma coletiva 
com procedimento diferente ao previsto na legislação.

4) A empresa é obrigada a conceder o tempo 
necessário para que o empregado vote, caso 
ele esteja desenvolvendo suas atividades no dia 
destinado às eleições?

Caso a empresa seja autorizada por lei a trabalhar em dias 
de repouso (domingos e feriados), esta deverá conceder, 
obrigatoriamente aos seus empregados, tempo sufi ciente 
para que possam exercer seu direito de voto, sem prejuízo da 
remuneração do tempo efetivamente gasto, que, dentro dos 
critérios de bom senso e de razoabilidade, será determinado e 
administrado pelo empregador ou por consenso entre as partes. 
Nos termos do Código Eleitoral, quem impedir ou embaraçar o 
exercício do sufrágio (voto) será punido com detenção de até 
seis meses e pagamento de 60 a 100 dias/multa, cuja unidade 
é fi xada pelo juiz competente. 

Saliente-se que, muito embora o voto seja obrigatório para os 
maiores de 18 anos, e facultativo para os analfabetos, para os 
maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos, 
mesmo que o empregado não esteja obrigado a votar, a empresa 
deve conceder-lhe tempo sufi ciente para o exercício do voto.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Rafael Winter Ribeiro – Brasileira de Arte 
– Imagens com defi nições irretocáveis, muitas com 
dupla página, causam ao leitor brasileiro, um justifi -
cado ufanismo. Ao leitor estrangeiro, levará a imagem 
de uma cidade, privilegiada pela natureza, onde 

abundam pontos de real e boa atividade humana. Suas mazelas 
e vicissitudes não são exploradas, afi nal, trata-se de empunhar a 
beleza que paira em suas paragens, aliás, encantadoras. Edição 
português-inglês. Ótimo documento, belo presente.

Rio de Janeiro: Paisagens entre 
a montanha e o mar

Marcelo Del Debbio – Daemon – Lastreada na 
Cabala judaica, recebeu adaptações para a alquimia 
durante o período medieval, propiciando caminhos 
para estudos da Maçonaria, Rosa Cruz e tantas 
outras fi losofi as iniciaticas e ordens herméticas, a 
partir do século XX. Edição ricamente ilustrada, em 

suas quase 700 páginas, praticamente esgota o assunto. Para 
guardar com carinho e consultar. Magnifi co presente. Lindo, 
curioso, esclarecedor.

Kabbalah Hermética

Luiz Amato – Após um terremoto de grau mé-
dio, em 1937, numa pequena cidade, no sul da Itália, 
uma fenda abriu-se no solo. Estranhos fenômenos 
passam a ocorrer, ampliando ainda mais, a crendice 
local de que haveria um local, onde almas seriam 
ali depositadas. O pároco local, assustado, enviou 
um apressado comunicado para Roma, relatando 

os fatos. Chamado, dirigiu-se ao centro do catolicismo, para 
esclarecer e obter mais notícias, bem como defi nição de “modus 
agendi”. O leitor viajará com a trama, num intrigante regresso 
a tempos distantes, a partir do século XII, passando pelo XIV. 
Seguro entretenimento, com boas e fi dedignas informações.

A Lenda

Menalton Braff – Primavera - é um romance 
colado no ponto de vista de um artesão, Firmino, 
fi gura emblemática da classe média, resíduo do 
modo medieval de produção. Ele tenta sobreviver 
em pleno capitalismo selvagem. Como produtor – 
artesão - autônomo de calçados, sua resistência, 
vai sendo minada aos poucos, pela sucessão de 

perdas irreversíveis que lhe são impostas: freguesia, esposa, 
casa, razão. Trata-se de um monólogo interior, em que as ações 
presentes vão-se desenrolando ante ao leitor, enquanto acon-
tecem, confundindo-se com ações passadas, à medida que o 
pensamento do personagem principal vai-se tornando confuso. 
Há um clima de espera, a ameaça de uma tragédia, que não 
se sabe de que lado vai chegar. Neste ambiente é que Firmino 
procura agarrar-se ao pouco que lhe resta e que ele confunde 
por associações alucinadas, como ocorre entre a esposa, e a 
própria casa. Espremido entre o desejo de ser considerado 
um artista, e a inevitabilidade capitalista de transformar-se 
em apenas um funcionário de linha de produção, Firmino, 
classe média, encaminha-se aos poucos para sua vegetalização 
defi nitiva. Prende o leitor em êxtase! Disponível somente em 
e-books.

Que Enchente me Carrega?
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIÊGO TEIXEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Valença - BA, no dia 27 de julho de 1982, residente e domiciliado na 
Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Neves Nascimento e de Odiléia 
Teixeira Nascimento. A pretendente: FLAVIA DANIELE PINA, estado civil solteira, 
profi ssão biomédica, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 20 de 
janeiro de 1989, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Pina e de Maria Alessandra dos Santos Barros Pina. R$ 35,00

O pretendente: MARLLON ALEXANDER VILELA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
T.I., nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 03 de setembro de 1978, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Marinho Vilela e de 
Cleide Horas Vilela. A pretendente: LILIAN PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
funcionária pública, nascida em Santo André - SP (Registrada na Vila Formosa, São Paulo - 
SP), no dia 18 de abril de 1979, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha 
de José Pereira Santos e de Valdete Pereira Santos. R$ 35,00

O pretendente: TULIO CESAR RUSSO, estado civil solteiro, profi ssão produtor gráfi co, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 11 de junho de 1985, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Russo e de Maria 
Salete Moreira Cesar Russo. A pretendente: ARIANE MACHADO NOGUEIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão consultora mastersaf, nascida em São Paulo 
(Registrado em São Miguel Paulista) SP, no dia 26 de novembro de 1981, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Dorvando Nogueira dos Santos e de 
Arany Maria Machado. R$ 35,00

O pretendente: XIAOKE CHENG, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Zhejiang, China, no dia 29 de agosto de 1975, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Wenqing Cheng e de Chengcui Ying. A pretendente: LIHONG 
YE, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Zhejiang, China, no dia 28 
de julho de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Guoxing 
Ye e de Ruhua Jiang. R$ 35,00

O pretendente: MARCELO SANTANA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de operações, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 05 de março de 
1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Farias 
Machado e de Walkiria Santana Machado. A pretendente: VIVIANE PECEQUILLO ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo (Registrada no Belezinho) 
SP, no dia 20 de junho de 1987, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Amauri Miguel Alves e de Zenaide Aparecida Pecequillo Alves. R$ 35,00

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES SALGADO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de negócios, nascido em Laranjal Paulista - SP, no dia 11 de outubro de 1981, 
residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo 
Salgado e de Vitória Rodrigues de Lara Salgado. A pretendente: DANIELLE DE MATOS 
DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão consultora tributária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 30 de julho de 1988, residente e domiciliada na 
Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo da Silva Domingos e de Marlice 
Ventura de Matos Domingos. R$ 35,00

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Mais de 24 horas depois do anúncio da vitória 
de Bob Dylan no Nobel de Literatura de 2016, a 
Academia Sueca, responsável pela premiação, 
segue sem conseguir entrar em contato com o 
músico. Segundo o chanceler da instituição, Odd 
Zschiedrich, eles já falaram com seu empresário, 
mas ainda não diretamente com o astro.

“Não é a primeira vez, mesmo em épocas 
modernas, que não se consegue falar com o 
premiado”, minimizou Zschiedrich. No entanto, 

a situação pode se tornar um constrangimento 
para a Academia Sueca, já que Dylan também 
não mencionou o Nobel de Literatura durante 
um show realizado na noite da última quinta-
feira (13) em Las Vegas.

O músico de 75 anos foi laureado por ter 
criado “novas expressões poéticas no âmbito 
da grande tradição musical norte-americana”, 
uma decisão histórica que eleva a canção à 
categoria de poesia (ANSA).

São Paulo - A Escola de Princesas chamou 
atenção em todo o Brasil. O contraponto está 
em Iquique, no norte Chile, onde o Escritório 
de Proteção de Direitos da Infância criou uma 
ofi cina de “desprincesamento”. O objetivo do 
curso é empoderar as meninas e o foco são as 
que tem entre 9 e 15 anos. 

Em entrevista ao Mirador de Atarfe, o co-
ordenador do Escritório, Yury Bustamante, 
explica que eles querem dar ferramentas para 
que as garotas cresçam livres de preconceitos 
“e com a convicção de que são capazes de 

mudar o mundo, e que não precisam de um 
homem ao lado para isso”. 

Entre as atividades são propostos debates, 
aulas de defesa pessoal, atividades manuais e 
aulas de canto. Outro objetivo da ofi cina é fazer 
com que as meninas refl itam sobre o que é ser 
mulher e acabar com o estereotipo criado pelos 
fi lmes de princesas. As 20 vagas disponíveis na 
primeira turma, que foi aberta em março deste 
ano, foram preenchidas rapidamente e as aulas 
tiveram até lista de espera e pedidos para que 
a ofi cina aconteça mais vezes (AE).

Ofi cina de ‘desprincesamento’ para meninasAcademia não consegue
contato com Bob Dylan

Depois do terremoto que 
atingiu a região central 
do país no dia 24 de 

agosto e devastou o município, 
a receita tornou-se símbolo de 
ações solidárias para arrecadar 
verba para os desabrigados e 
familiares das vítimas. Diver-
sos restaurantes italianos, até 
mesmo no Brasil, participaram 
da campanha.

Criada a partir da tradição 
dos pastores de ovelha de 
Amatrice, que percorriam a 
cidade, o famoso “spaghetti 
all’amatriciana” representa 
uma região polo da gastronomia 
italiana. “A pasta amatriciana é 
super conhecida, mas poucas 
pessoas sabem que o nome vem 
por causa da região”, afi rmou 
José Barattino, chef-executivo 
do Eataly São Paulo.

Amatrice é uma importante 
produtora de guanciale e queijo 
pecorino, dois ingredientes do 
molho da receita. “A pasta é 
feita com ingredientes locais, 

O famoso “spaghetti all’amatriciana”

representa uma região polo da gastronomia italiana.

De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia, 36% da população apresenta 
miopia e 34%, hipermetropia. Juntamente 
ao astigmatismo, os erros refrativos po-
dem surgir também em crianças. Os erros 
refrativos ocorrem quando a luz que entra 
no olho não forma uma imagem na retina. 
“O olho apresenta duas lentes – cristalino 
e córnea – que devem, em conjunto, focali-
zar a imagem na retina. A nitidez depende 
do poder de convergência destas lentes, 
bem como do tamanho do olho”, explica 
Rosa Maria Graziano, presidente do De-
partamento de Oftalmologia da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo.
 • Hipermetropia - A especialista 

explica que, na infância, a mais pre-
valente é a hipermetropia de pequeno 
grau, que diminui com o crescimento 
da criança. Pode manifestar-se desde 
o nascimento e caracteriza-se pelo 
modo como o olho, menor do que 
o normal, foca a imagem atrás da 
retina.

“Para manter a acuidade visual, a criança 

mantém o esforço de acomodação, con-
traindo a musculatura ciliar e aumentando 
a capacidade de convergência do cristali-
no, direcionando a luz ao ponto focal da 
retina. Este esforço pode acarretar em as-
tenopia, caracterizada por dor de cabeça, 
sensação de peso, ardor, lacrimejamento 
e hiperemia conjuntival, principalmente 
para leitura de perto”, lista a médica.

Contudo, quando a acomodação não for 
sufi ciente para compensar o alto grau de 
hipermetropia, a visão pode fi car compro-
metida. Graziano informa que a criança 
hipermetrope, com baixa acuidade visual e 
astenopia, corre o risco de desinteressar-
se por atividades que exijam percepção 
acurada, como trabalhos manuais e leitu-
ras. Na sala de aula, ela pode se mostrar 
dispersa.
 • Miopia - Em geral, a miopia manifes-

ta-se ao redor dos oito anos de idade, 
quando o crescimento infantil pode 
ser acompanhado por um aumento 
do diâmetro antero-posterior do globo 
ocular, fazendo com que a imagem 

caia em um ponto anterior à retina. “O 
míope, ao contrário do hipermetrope, 
não dispõe de mecanismos que levem 
a imagem a se focalizar na retina. 
Assim, para conseguir boa visão, 
aproxima-se do objeto e diminui a 
fenda palpebral, também acarretando 
em cefaleia e desinteresse”, ressalta 
a oftalmologista pediátrica.

 • Astigmatismo - O astigmatismo 
é determinado por curvaturas di-
ferentes entre os dois meridianos 
principais da córnea e/ou do cristali-
no, fazendo com que os raios de luz, 
ao passar por esses meridianos, não 
caiam no mesmo ponto da retina. “A 
imagem focada é distorcida: ou seja, 
quando as linhas verticais são vistas 
claramente, as horizontais não são – e 
vice e versa”, exemplifi ca. “A criança 
astigmata pode apresentar acuidade 
visual defi ciente para perto e para 
longe nos altos graus, assim como 
cefaleia, ardor e hiperemia, desen-
cadeados por esforço visual”, diz.

Conheça a pasta à amatriciana, 
símbolo de tremor na Itália

A cidade de Amatrice é responsável por dar fama mundial a um dos pratos mais típicos da Itália, 
a “pasta à amatriciana”

realizada pelo chef-executivo 
do Eataly São Paulo.

Ingredientes:

 Azeite e sal a gosto
 Guanciale (pode ser 

substituído por bacon)
 Cebola roxa
 Tomate processado
 Pasta tipo bucatini
 Queijo pecorino ralado

Modo de preparo:

Refogue o guanciale com 
azeite, após acrescente a cebola 
roxa e frite até fi car “doura-
da”. Misture o tomate e deixe 
em fogo baixo para manter o 
cozimento. Em outra panela, 
cozinhe a pasta por 10 a 15 
minutos, até fi car no ponto 
“al dente”. Assim que estiver 
cozido, misture ao molho “ama-
triciano” e deixe mais alguns 
minutos no fogo até os sabores 
se misturarem.

Antes de servir, acrescen-
te o queijo pecorino ralado 
(ANSA).

como o tomate, o guanciale, 
que é a bochecha do porco con-
servada em sal e ervas, cebola 
e uma massa muito simples, 
de execução muito simples e 
muito típica da região”, com-
pletou ele. Recentemente, 
milhares de pessoas participa-
ram de campanhas solidárias 
realizadas pela Defesa Civil da 
Itália em prol das principais 

regiões atingidas pelo tremor, 
que deixou quase 300 mortos, 
para comer a tradicional pasta 
à amatriciana.

A famosa receita, que pode 
ser realizada com a pasta 
bucatini ou spaghetti, “é um 
patrimônio cultural culinário 
da Itália como todas as receitas 
clássicas do país”, disse Barat-
tino. Confi ra a receita completa 
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Problemas oftalmológicos podem causar desinteresse escolar


