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7 dicas de gestão 
do tempo para 

empreendedores
Quando ouvem falar 

sobre abrir o próprio 

negócio, muitas pesso-

as logo imaginam que 

isso signifi ca ter mais 

tempo para “aprovei-

tar a vida”, se dedicar 

à família e usufruir de 

momentos de lazer. 

Esse sonho, no entanto, 
está longe da realidade 
e pode ser considerado 

uma lenda do mundo corpora-
tivo. Empreender exige horas e 
mais horas de dedicação – mas 
isso não quer dizer que quem 
está à frente de uma empresa 
não possa aprimorar a gestão 
de seu tempo e, consequente-
mente, aumentar a produtivi-
dade e a qualidade dos serviços 
oferecidos. Pensando nisso, 
relacionei algumas orienta-
ções que podem ajudar esses 
profi ssionais:

1.    Exercite a habilidade de 
delegar – Esta é a melhor ma-
neira para lidar com grandes 
demandas e prazos curtos. Co-
nheça as competências de cada 
membro da equipe e distribua 
as tarefas entre os funcionários 
que apresentam o perfi l ideal 
para desempenhá-las;

2.    Estabeleça prioridades 
com base nos resultados – Do 
que o seu negócio precisa? 
Aumentar o faturamento? 
Priorize as atividades de 
faturamento. Melhorar a qua-
lidade do serviço? Priorize o 
atendimento ao cliente. Defi nir 
prioridades é essencial para 
administrar o tempo em uma 
empresa e garantir o bom 
funcionamento;

3. Escolha uma agenda 

– Utilize uma ferramenta que 
centralize os seus compro-
missos, tarefas, informações, 
metas e projetos pessoais e da 
empresa. Se você for tradicio-
nal, as agendas ou planners são 
ideais. Se você for high-tech, 
softwares podem te atender;

4. Tenha foco – Multitare-
far é um dos hábitos que mais 
atrapalham o rendimento. 

Pode até parecer que você 
está produzindo mais, porém, 
a qualidade das atividades fi ca 
comprometida. Mesmo que 
você e sua equipe não cometam 
equívocos, precisarão de mais 
tempo para completar uma 
tarefa simples se não estiverem 
concentrados nela. Foque em 
uma coisa de cada vez e se 
contenha para não permitir 
interrupções;

5. Capacite sua empresa 

a viver sem você – Esta ação 
possibilita ao empreendedor 
se ausentar em alguns perí-
odos, seja para atender uma 
emergência ou descansar. 
Crie sistemas que permitam 
à equipe se guiar para trazer 
resultados. Como o cliente 
deve ser atendido? O que fazer 
quando há um novo pedido? 
Como comprar material para 
o estoque? Pense nas princi-
pais atividades do seu grupo e 
transforme em procedimentos 
claros, permitindo que outras 
pessoas façam o que deve ser 
feito;

6. Estabeleça um horário 

de trabalho – Respeitar o 
período de descanso é, sem 
dúvida, uma das tarefas mais 
difíceis para o empreendedor. 
Pensar no crescimento da 
empresa e em assuntos rela-
cionados a ela é inevitável e 
até saudável, mas não deve 
ocupar todo o seu tempo. O 
gestor, assim como os demais 
funcionários, deve ter horário 
de trabalho defi nido;

7. Invista em seus hobbies 

ou na sua fé – Destinar um 
período de tempo para tarefas 
que funcionam como “remédio 
natural” para você é funda-
mental. Um esporte, hobby 
ou prática religiosa ajuda a 
espairecer para, depois, ter a 
mente mais disposta a realizar 
outras atividades.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de
produtividade, colaboração e

administração do tempo
(www.triadps.com.br) e

(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: FERNANDO FERRAZ DE MORAES JUNIOR, divorciado, profi ssão 
administração de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (01/06/1984), residente e domiciliado 
nesta Capital, fi lho de Fernando Ferraz de Moraes e de Suzana Maria Salles de Moraes. A 
pretendente: MARIANA TEBET DIB, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta 
(28/05/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Sergio Dib e de Diná Tebet Dib. 
Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: VALDECI MAURICIO, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Lagoa, Estado da Paraíba, no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(26/01/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Sebastião Maurício e 
de Ceci Maurício. A pretendente: LUCIENE DA SILVA GARCIA, solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Pombal, Estado da Paraíba, no dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e oitenta (24/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luciel dos Santos Garcia e de Maria das Neves da Silva Garcia.

O pretendente: PEDRO NASTRI ANTUNES, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (08/09/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Sylvio Francisco Antunes Filho e de Zuma Gaspar Nastri Antunes. A pretendente: 
LUCIANA SILVA MENDES LEAL, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/09/1986), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Carlos Alberto Mendes 
Leal e de Ana Maria Silva Mendes Leal. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ARAUJO HONÓRIO, solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Carmo do Parnaíba, Estado de Minas Gerais, no dia vinte de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e um (20/01/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Paulo Gaspar Honório e de Arlete Araujo Honório. A pretendente: 
FERNANDA CHUSTER PEREIRA, solteira, profi ssão promotora de justiça, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia oito de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um (08/01/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José do 
Carmo Failage Pereira e de Maria Isabel Chuster Pereira.

O pretendente: VINICIUS VILHENA DUARTE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia onze de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (11/04/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Fabio Soares Duarte e de Maria Bernadete Prado Vilhena Duarte. A pretendente: 
PATRICIA BRENHA RIBEIRO, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Santa Cecilia), no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e 
noventa (28/08/1990), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Andre Brenha 
Ribeiro e de Maria Elizabeth Araujo Matos.

O pretendente: CLINEU MARTINS FERNANDES JUNIOR, divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo, Capital, no dia vinte de abril de mil novecentos e 
setenta e cinco (20/04/1975), residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, fi lho 
de Clineu Martins Fernandes e de Rosa Di Mauro Fernandes. A pretendente: SILVIA 
RENATA CHAVES CAMASMIE CURIATI, divorciada, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e sete (21/02/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Waldir José Camasmie Curiati e de Marcia Regina Chaves Curiati. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FABIO MAGALHÃES VIEIRA, solteiro, profi ssão supervisor administrativo, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e dois de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (22/07/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Orivaldo Aparecido Vieira e de Maria Aparecida Magalhães Vieira. A pretendente: 
ANA CAROLINA DOS SANTOS, solteira, profi ssão analista fi scal sênior, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Saúde), no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/06/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Julia Januária dos Santos.

O pretendente: RICARDO VIOTTI VICTORIA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Piracicaba, Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia dois de abril de mil novecentos 
e oitenta e três (02/04/1973), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Ricardo 
Victoria Filho e de Varuna Vieira Viotti Victoria. A pretendente: MARGARETH LOUISE 
SANDER, solteira, profi ssão publicitária, nascida no São Leopoldo, Estado do Rio 
Grande do Sul (Registrada em Ivoti/RS), no dia doze de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (12/06/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Martin 
Sander e de Sandra Helena Schneider Sander.

O pretendente: MARCOS PAULO VALETA GONÇALVES DOS SANTOS, solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no 
dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e três (04/11/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Lazaro José dos Santos e de Nadir Aparecida 
Valeta Gonçalves. A pretendente: JULIA MARIA BORZANI, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Santo André, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia três 
de março de mil novecentos e oitenta e sete (03/03/1987), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Marcos Cear Borzani e de Eliana Catastra Borzani.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RONALDO MACHADO ASSUMPÇÃO FILHO, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo, Capital, no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (29/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Ronaldo Machado Assumpção e de Maria Antonieta Machado Assumpção. A 
pretendente: ALICE SOUZA SARDINHA DE AZEVEDO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Niterói, Estado do Rio de Janeiro (2ª Zona), no dia quartoze de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (14/02/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Luiz Fernando Sardinha de Azevedo e de Leny Cristina Soares Souza 
Azevedo.

O pretendente: MAURÍCIO TEIXEIRA DA ROCHA, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia quinze de abril de mil novecentos 
e oitenta e seis (15/04/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Caio 
Tarquinio da Rocha e de Maria Inês Guimarães Teixeira da Rocha. A pretendente: 
GABRIELA GIACONI FREGOLENTE, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/08/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Francisco 
Carlos Fregolente e de Olga Maria Arruda Giaconi.

O pretendente: GABRIEL CUNHA BARBOSA SAHEB, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Uberaba, Estado de Minas Gerais, no dia dezesseis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (16/11/1981), residente e domiciliado em Santo André, 
Estado de São Paulo, fi lho de José Luiz Saheb e de Adriana Cunha Barbosa. A 
pretendente: ANA ELEONORA RIBEIRO RATTO, solteira, profi ssão consultora de 
viagens, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e oitenta e quatro (21/03/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Octavio Ribeiro Ratto Junior e de Maria Marta Guimarães Alves 
Ribeiro Ratto. Obs.: Enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: LUIZ GUILHERME FALLSTROM BRAGA, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim 
Paulista), no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (15/08/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Claudio Antonio Machado Braga e de 
Maria Cecilia Fallstrom Braga. A pretendente: LUDMILA PÁDUA DOMINGOS, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, no dia trinta e 
um de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (31/10/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Antônio Celso Andrade Domingues e de Tânia Silva Pádua 
Domingues. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

O pretendente: HENRIQUE DE SOUZASEIXAS, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito Vitória), no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/10/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Luiz Fernando Moreira Seixas e de Madalena Portela de Souza Seixas. A pretendente: 
NATALIA NASSER RAMOS, solteira, profi ssão médica, nascida em Londrina, Estado 
do Paraná (1º Ofício), no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa (10/10/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Dalmo Borges  Ramos Junior e de 
Lilian Nasser Ramos.

O pretendente: MATHIEU MESSAGER, solteiro, profi ssão professor, nascido na 
França, no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e três (05/04/1983), residente 
e domiciliado em Locquenole, França, fi lho de Christian François Marie Messager e de 
Yveline Creach. A pretendente: VERONICA GALINDEZ, divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Argentina, no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(05/11/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Osvaldo Raul Galindez 
e de Maria Del Carmen Salera de Galindez.

O pretendente: EUGÊNIO FREDERICO PARIZZI DE ANDRADE, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis (29/10/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Robson Braga de Andrade e de Cristiana Parizzi de Andrade. A 
pretendente: MARIA CANDIDA LEMOS RAMOS, divorciada, profi ssão estilista, nascida 
em Campinas, Estado de São Paulo, no dia onze de novembro de mil novecentos e 
oitenta (11/11/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Cleidenir 
Tonico Ramos e de Maria Eliza Denardi Lemos Ramos.

O pretendente: LUCAS MOURA MACHADO, solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido em São José dos Campos, Estado de São Paulo, no dia primeiro de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/02/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Marco Aurelio de Freitas Machado e de Ana Maria de Moura Machado. A 
pretendente: BEATRIZ AMARAL ELKHOURI GHOSN, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São José do Campos, Estado de São Paulo, no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (30/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Antonio José Elkhouri Ghosn e de Yvone Newton Amaral Ghosn.

Conversão de União Estável

O convivente: RODRIGO SANT’ANNA GOULART, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Martino, Estado do Rio Grande do Sul, no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e dois (02/02/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Joaquim Adroaldo Sant’Anna Goulart e de Sueli Loiva Weber Goulart. A convivente: 
ADRIANA DE GUADALUPE FERREIRA LEITE, divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo, Capital, no dia doze de janeiro de mil novecentos e setenta e 
seis (12/01/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Maria Leite e 
de Ana Maria Leite. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3, 4 e 5.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO
Edital de 1ª e 2ª Praça de METADE IDEAL (50%) do bem imóvel e para intimação do
requeridos FERNANDO LUIZ BARDUCC I (CPF, 173.104.548-47), seu cônjuge, se
casado for e demais interessados, expedido na Ação de Monitória, nº, 1004080-
78.2014.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de
São Paulo/SP, ação está requerida por EKOLOGICA COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA – ME (CNPJ, 05.575.891/0001-28). Nos termos do Art. 881, §
1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal
de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições
que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: METADE IDEAL (50%) do Lote de terreno sob
o nº 24 da quadra Nº 28, do loteamento denominado “Residencial Parque dos Lagos”,
situado no perímetro urbano desta cidade, município e comarca de Mogi das Cruzes,
no imóvel denominado Fazenda Cachoeira, e que assim se descreve: Faz frente para
Rua 18 onde mede 24,78m em curva. Da frente aos fundos de quem de mencionada
rua olha para o terreno mede 30,00m do lado direito, 30,21m do lado esquerdo e
13,15m em curva nos fundos, confrontando à direita com o lote 23, à esquerda com
parte do Sistema de Lazer 8 e aos fundos com parte do lote 01, perfazendo uma
superfície total de 568,95m2. Matrícula nº 48.907 do 2º Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Mogi das Cruzes /SP. Consta da referida matrícula, No R7. (13/11/
2008) Usufruto vitalício em favor de ERIC FABIANO ARLINDO e sua esposa ADRIANA
LOPEZ VITAL ARLINDO. Av.09 (04/05/2006) Nova denominação de via pública para
constar que a Rua Dezoito passou a ser denominada Rua Dos Jequitibás. Av10 (29/
06/2016) Atualização do número cadastro municipal para nº 38.178.024-4 2. Av.12
(04/08/2016) Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 371.825,16 (MARÇO/
2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3.
AVALIAÇÃO DA METADE IDEAL (50%) R$ 185.912,58 (MARÇO/2017 – Conf. Cálculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 4. DATAS DAS PRAÇAS
- 1ª Praça começa em 02/05/2017, às 13h45min, e termina em 05/05/2017, às
13h45min e; 2ª Praça começa em 05/05/2017, às 13h46min, e termina em 25/05/
2017, às 13h45min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no
site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante
o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na
Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone
(11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, FERNANDO
LUIZ BARDUCC I (CPF, 173.104.548-47), e sua cônjuge se casado for além dos
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 16 de Março de 2017.

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

“Ouço de quem é contra a reforma trabalhista que ela retira 
direitos. Pergunto: Onde? De quem? Não retira. Os direitos 

trabalhistas fundamentais estão enumerados um a um no Artigo 
7 da Constituição Federal. Pelo meu conhecimento, não há ne-
nhuma proposta de reforma constitucional”, disse.

O desembargador do TRT da 8ª Região, José Maria Quadros 
de Alencar, discordou de João Bosco e disse que a reforma é 
desnecessária. “Tenho presenciado ao longo dos anos várias 
tentativas de reforma trabalhista que simplesmente não vingam 
e pretendo lhes convencer de que essa é mais uma reforma tra-
balhista que é desnecessária ou não vingará”, disse. Para ele, a 
CLT regula bem o mercado de trabalho industrial. Ao tratar do 
tema proposto na audiência, o desembargador João Bosco criti-
cou o excesso de súmulas editadas pelos tribunais para regular 
questões trabalhistas. Para ele, as instituições abandonaram a 
forma simples de lidar com o Direito do Trabalho.

“Como nossa legislação já é vencida pelo tempo, começamos 
tentar regular as relações do trabalho através das teorias. Na 
falta da legislação, os tribunais trabalhistas começaram a editar 
súmulas supostamente para resolver confl itos de interpretação 
do Direito do Trabalho. Isso cria insegurança, incerteza na contra-
tação do trabalho”, disse. O juiz Quadros de Alencar tem opinião 
contrária e considera que as súmulas dos tribunais aumentam a 
segurança jurídica. “A súmula, seja ela de um tribunal regional 
até uma súmula vinculante do STF, ela aumenta a segurança 
jurídica e não o contrário”.

O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait), Carlos Fernando da Silva Filho, fez críticas à 
proposta de reforma trabalhista. Para ele, as novas regras vão 
diminuir os salários e o número de vagas de trabalho em tempo 
integral, precarizando a vida dos trabalhadores. Ele avalia que 
proposta vai incentivar a contratação de mais trabalhadores de 
tempo parcial pelas empresas, ao permitir que esses empregados 
trabalhem 32 horas semanais, em vez das 25 horas semanais. 

“O que está na reforma sobre o trabalho em tempo parcial é na 
verdade uma das iniciativas que vai promover a redução salarial 
e assim concorrer com as vagas que queremos aumentar que são 
as vaga em tempo integral e por prazo indeterminado porque 
são essas que têm uma ligação direta com a própria natureza do 
trabalho e do emprego”, disse.

O projeto da reforma trabalhista foi enviado pelo Executivo ao 
Congresso e recebeu 840 emendas ao texto original. O relator, 
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), fi xou o dia 13 de abril como 

Desembargadores discordam 
sobre necessidade

da reforma trabalhista
Em audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara, com o tema Súmulas e 
Segurança Jurídica, o desembargador do TRT da 3ª Região, João Bosco Pinto Lara, defendeu ontem (23) 
a reforma como necessária para a retomada do crescimento do país e avaliou que as medidas propos-
tas não vão retirar direitos dos trabalhadores

Relator da Reforma Trabalhista, deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN).

Vinicius Loures/Ag.Câmara

data para apresentar seu parecer à proposta. Durante a audiência, 
Marinho também afi rmou que a proposta não retira direitos do 
trabalhador, garantidos no Artigo 7º da Constituição.

O projeto altera as regras da CLT e outros dispositivos. Tam-
bém permite que, nas negociações entre patrão e empregado, 
os acordos coletivos tenham mais valor do que o previsto na 
legislação, permitindo, entre outros pontos, o parcelamento de 
férias e mudanças na jornada de trabalho (ABr).

O secretário Nacional de 
Juventude, Francisco de Assis 
Costa Filho, esteve reunido 
ontem (23) com o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, e 
manifestou preocupação com o 
julgamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) no 
STF que impede a passagem gra-
tuita, nos ônibus interestaduais, 
de jovens de baixa renda.

A ADI foi proposta pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
de Transporte Terrestre de Pas-
sageiros (Abrati) contra o dispo-
sitivo do Estatuto da Juventude, 
que reserva duas vagas gratuitas, 
por veículo, para jovens de baixa 
renda no sistema de transporte 
coletivo interestadual, e mais 
duas vagas com desconto mínimo 
de 50% no valor da passagem, 
caso as passagens gratuitas 
estejam esgotadas.

Segundo a Abrati, o benefício 
viola a garantia constitucional 

de equilíbrio econômico-fi nan-
ceiro dos contratos e foi criado 
sem qualquer mecanismo de 
ressarcimento às empresas 
privadas que fazem o transporte 
coletivo interestadual. Com 
isso, os custos da gratuidade 
precisam ser repartidos com 
os demais usuários, exigindo a 
revisão de tarifas.

O relator da ação, ministro 
Luiz Fux, adotou o rito abrevia-
do para permitir que a medida 
seja analisada pelo STF de 
forma defi nitiva, sem prévia 
análise de pedido de liminar. O 
ministro também determinou 
a notifi cação dos presidentes 
da República e do Congresso 
para que prestem informações 
processuais. Tanto o Congresso 
quanto a Advocacia Geral da 
União já apresentaram a defesa 
do Estatuto da Juventude com 
a manutenção do benefício aos 
jovens pobres (Ag.Senado).

Secretário defende passagens 
gratuitas a pobres


