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Divisão das férias: um dos 
pontos mais polêmicos
da Reforma Trabalhista

Muitas polêmicas estão 

em discussão após a 

aprovação no Congresso 

Nacional da Reforma 

Trabalhista

Afinal, as mudanças 
são positivas ou ne-
gativas?  Infelizmente, 

muitos estão lidando com 
essa questão de forma políti-
ca, defendendo ou criticando 
de acordo com interesses 
partidários. Deixando de lado 
qualquer defesa ideológica, 
afi rmo que, como quase tudo 
na vida, na Reforma Traba-
lhista também existem pontos 
positivos e pontos negativos.

Uma das mudanças que 
mais está gerando discussão 
é a divisão do período de 
férias em até três partes. 
Embora irregular, diversas 
empresas já realizam essa 
prática. Sendo assim, essa 
mudança apenas irá regula-
rizar um hábito, protegendo 
legalmente tanto a empresa 
quanto o trabalhador.

A ausência de um funcioná-
rio por 30 dias, normalmente, 
é muito prejudicial à empresa. 
Por se tratar de um período 
longo, alguns processos 
costumam encavalar, não 
conseguindo ser dada vasão 
pelo restante da equipe. 

Além disso, para aqueles 
que trabalham com atendi-
mento, o cliente costuma 
se sentir desamparado, uma 
vez que o substituto não 
tem o mesmo domínio das 

informações, muito menos 
habitualidade no atendimen-
to, fazendo com que o cliente 
sinta uma quebra brusca 
da rotina. Com os períodos 
sendo divididos ao longo do 
ano, a tendência é que, nem 
o cliente, nem a equipe in-
terna, sintam tanta falta do 
funcionário ausentado.

Por outro lado, por muitos 
anos o Brasil foi campeão 
mundial de doenças no traba-
lho, e esta divisão das férias 
em períodos curtos, segundos 
os especialistas em saúde do 
trabalho, não faz com que o 
empregado tenha a sequência 
de descanso necessária. Ten-
dendo, desta forma, a fazer 
com que as doenças ocupa-
cionais cresçam novamente.

A regularização da divisão 
das férias provavelmente 
incentivará as empresas a 
adotar essa prática como pro-
cedimento padrão, diminuin-
do assim consideravelmente o 
número de profi ssionais que 
gozam de 20 ou 30 dias de 
férias consecutivas, ainda que 
um dos períodos não possa ser 
menor do que 14 dias.

Com pontos positivos e ne-
gativos para as duas partes, o 
mais indicado é que emprega-
do e empregador procurem o 
diálogo e, assim, atinjam um 
meio termo que seja benéfi co 
ou, ao menos, minimamente 
prejudicial aos dois.
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A - Ensino de Filosofi a 
A UFSCar divulgou o edital do processo seletivo de alunos para o curso 
gratuito de especialização em Ensino de Filosofi a, na modalidade a 
distância. É destinado a professores de Filosofi a graduados que estão 
atuando nos sistemas públicos de ensino do Estado. Se volta à formação 
de professores da Educação Básica, buscando promover o desenvolvi-
mento profi ssional desse público, principalmente no âmbito do Ensino 
Médio, momento em que a disciplina está presente nas escolas em geral. 
A intenção é ofertar um curso de formação pautado nas dinâmicas e nas 
necessidades advindas do trabalho cotidiano dos professores no espaço 
da escola e da sala de aula. Requisitos para a candidatura e demais 
informações estão disponível no site (www.sead.ufscar.br).

B - Tour Cervejeiro
A microcervejaria Votus (Av. Presidente Costa e Silva, 457, Diadema)  
promove um tour cervejeiro em sua fábrica, aos sábados, com início às 
14h00. O passeio é guiado pela sommelière de cervejas Jéssica Vieira, 
que explica aos visitantes o processo de produção e as matérias-primas 
utilizadas na fabricação de seus rótulos. Os participantes podem degustar 
as cervejas  direto dos tanques de maturação. Criada pelo o sommelier 
de cervejas e empresário Flávio Athayde - ganhou, neste ano, medalha 
de ouro com sua English Brown Ale e teve sua Doppelbock escolhida 
como melhor strong lager do mundo no World Beer Awards. O próximo 
tour acontece neste sábado (7). Interessados podem agendar pelo e-mail 
(jessica@cervejavotus.com.br) ou tel. (11) 4067-8588. O tempo de duração 
do passeio é de, aproximadamente, 3 horas e a participação é gratuita.

C - Coinovação entre Startups
Chega ao mercado uma nova iniciativa de fomento ao empreendedo-
rismo e inovação: o iDEXO, um instituto sem fi ns lucrativos que tem 
o propósito de conectar startups, empreendedores e desenvolvedores 
a grandes empresas na busca por novas soluções de negócios. Criada 
como uma plataforma aberta de inovação, o projeto visa a identifi car 
ideias inovadoras, que tenham potencial de adoção e crescimento ex-
ponencial, estruturar o negócio e as conectar ao mercado. Diferente de 
todas as outras iniciativas existentes no Brasil, o iDEXO vai disponibilizar 
infraestrutura e tecnologias (incluindo abertura de APIs), aplicar as 
mais modernas metodologias globais de mentoria, além de estimular a 
possibilidade de investimento junto a empresas associadas. Saiba mais 
em (www.idexo.com.br).

D - Medicina sem Pressa
No próximo sábado (7), 8h30 às 17h, a Associação Paulista de Medicina 
realiza o 1º Encontro Brasileiro de Slow Medicine. O evento ocorre na 
sede da APM e tem o propósito de discutir em profundidade a fi losofi a, 
os princípios e as práticas da chamada “Medicina sem Pressa”, alkém 
de resgatar os aspectos essenciais da prática médica, como a primazia 
do tempo na ciência e na arte de cuidar, tendo como fundamento a 
relação médico-paciente. Trata-se de uma fi losofi a que busca oferecer 
atendimento médico de qualidade baseando-se nas melhores evidências 
científi cas. Embora a medicina seja uma atividade corrida, que demanda 
muita dedicação do profi ssional, o médico precisa de tempo para ouvir, 
pensar, decidir, compartilhar o caso com o paciente. Informações: (ins-
cricoes@apm.org.br) ou tel. (11) 3188-4200.

E - Troca de Brinquedos 
No mês das crianças, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental 
e a Prefeitura de Santo André realizam uma ação inédita: a 1ª Feira 
de Troca de Brinquedos. A atividade é uma maneira divertida de 
repensar e transmitir aos pequenos os valores sobre consumo e con-
sumismo, e como estes atos podem afetar também o meio ambiente 
em que vivemos, enfatizando que trocar pode ser mais divertido 
do que comprar. A autonomia das crianças é fundamental para que 
todo o processo seja mais bem sucedido. Haverá também contação 
de histórias e animação com palhaços. Com o tema ‘Educar para a 
Sustentabilidade’, a Feira acontece neste domingo (8), no Parque 
Central, das 10h às 16h. 

F - Mercado de Arbitragem 
Em sintonia com as necessidades e os desafi os atuais do mercado de 
arbitragem e atento ao desenvolvimento do setor no futuro, o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá realiza 
o IV Congresso Pan-Americano de Arbitragem nos próximos dias 23 e 
24, no Hilton Hotel. Além dos assuntos consistentes, grandes nomes 
da área compõem o quadro de palestrantes. São profi ssionais com 
alto nível de conhecimento técnico e mercadológico não só dos países 
nos quais a cultura da arbitragem está em evolução, mas também dos 
que já utilizam este método de solução de confl itos e buscam novos 
horizontes. Informações: (http://ccbc.org.br/cam/congressopaname-
ricano/#); Inscrições: por e-mail (panamericano@ccbc.org.br) ou tel. 
(11) 4058-0400.

G - Game Show 
Neste sábado (7), o Shopping Galeria Pagé Brás (Rua Hannemann, 
415 – Brás) será invadido por amantes de games e da cultura pop. O 
evento Game Show trará o maior campeão brasileiro de LOL (League of 
Legends), o INTZ, para travar uma batalha com os fãs do jogo na Arena 
Game Show, no 2º Piso, e promete diversão incessante para visitantes e 
jogadores de todos os níveis de habilidade. Os visitantes estarão frente 
a frente com Youtubers de games de destaque no país. Malena, Cauê 
Bueno, Josi Gamer, Bruno Clash e Coelho marcarão presença na atração 
a partir das 10h. Muito mais do que estratégias, habilidades e velocidade, 
o evento também terá um Concurso de CosplayMais informações: tel: 
(11) 2395-1000 (www.galeriapagebras.com.br).

H - Programa de Trainee
A empresa de energia norueguesa Statoil abriu inscrições para o seu 
programa de trainee. Os candidatos têm que ser formados há até dois 
anos ou estar cursando o último período da formação. Recém mestrados 
e doutorados também são aceitos. São vagas para o Brasil e outros países 
de atuação da empresa como Canadá, Reino Unido, além da Noruega, 
país sede da companhia. Podem participar da disputa brasileiros ou 
estrangeiros com diversas formações acadêmicas, entre elas Administra-
ção, Comunicação, Contabilidade, Economia e Engenharia. O processo 
seletivo será realizado em inglês. O programa tem cinco módulos (três 
deles são realizados na Noruega, onde fi ca a matriz da empresa). Os 
interessados podem se inscrever pelo site (www.statoil.com/careers).

I - Feira da Música
Um dos maiores eventos profi ssionais da música no mundo, a Expomusic 
2017 – Feira Internacional da Música, Áudio, Iluminação e Acessórios 
começa hoje (4) a vai até domingo (8), no Anhembi. Promovida pela 
Abemúsica – Associação Brasileira da Música e Francal Feiras, segue 
a tendência mundial dos grandes eventos do setor ao reunir negócios, 
entretenimento, conteúdo e educação, com uma programação que inclui 
shows, palestras profi ssionais, musicalização infantil e rodadas de negócios. 
O evento é responsável por movimentar até 40% dos negócios realizados 
pela cadeia musical durante todo ao ano. Já estão agendadas pelo menos 
255 reuniões de negócios entre 34 compradores convidados e 50 empresas 
expositoras. Mais informações no site: (www.expomusic.com.br).

J - Foco em Inadimplência
O Hack in Debt, hackathon com foco em soluções para melhora do cenário 
da inadimplência no Brasil, acontece entre os próximos dias 21 e 22, no 
Ahoy! Berlin, espaço de inovação e coworking, e terá duração de 30 horas. 
A maratona será promovida pela Intervalor, um dos principais players de 
serviços fi nanceiros, em parceria com a CMS. Trata-se do primeiro evento 
do gênero no Brasil, com foco em inadimplência. E o prazo das inscrições 
para desenvolvedores, especialistas em business e design que queiram 
participar do Hack in Debt termina no próximo dia 9. Os interessados po-
derão estruturar projetos, com iniciativas voltadas tanto para pessoa física 
quanto jurídica. Inscrições: (http://www.intervalor.com.br/pt/hackindebt/). 
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O aumento salarial e a queda da infl ação, baixando os juros e 

alongando os prazos, favoreceram tanto as vendas

a crédito quanto à vista em setembro.

“O resultado aponta para 
uma continuidade da 
recuperação do vare-

jo, embora explicada em grande 
parte pela base fraca de compa-
ração”, avalia Marcel Solimeo, 
superintendente institucional 
da ACSP.  O Balanço de Vendas 
é elaborado pelo Instituto de 
Economia da ACSP com base em 
amostra da Boa Vista Serviços. 

O aumento salarial e a queda 
da infl ação - baixando os juros 
e alongando os prazos - favore-
ceram tanto as vendas a crédito 
quanto à vista em setembro: 
elas registraram resultados si-
milares, com altas de 3,6% e de 
3,9%, respectivamente, ante o 
mesmo período do ano passado. 
Já no período acumulado de 
janeiro a setembro, o Balanço 
de Vendas da ACSP detectou 

O governo federal liberou 
R$ 9,8 bilhões em gastos. 
Uma portaria do Ministério 
do Planejamento, publicada 
ontem (3), no Diário Ofi cial 
da União, libera os valores de 
movimentação e empenho em 
favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo. “Essa am-
pliação deve-se à necessidade 
de atendimento de diversas 
despesas administrativas e 
fi nalísticas dos órgãos envol-
vidos, inclusive programações 
que compõem o PAC”, infor-
mou o ministério, em nota. 
No total, o governo liberou 
R$ 3,93 milhões para o PAC.

O órgão com maior liberação 
de recursos foi o Ministério 
da Defesa, com o total de R$ 
2,11 bilhões de descontigen-
ciamento. Desse total, R$ 
1,1 bilhão vai para o PAC. O 
Ministério da Integração Na-
cional teve a liberação de R$ 
1,19 bilhão (R$ 822,5 milhões 
para o PAC). O desbloqueio de 
recursos foi anunciado pelo 

IPC-S avançou 
em cinco 
capitais

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) avan-
çou em cinco das sete capitais 
pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) entre a 
terceira e a quarta semana de 
setembro. A maior alta foi ob-
servada em Recife: 0,20 ponto 
percentual, ao passar de 0,07% 
para 0,27% no período.

Das outras quatro capitais, 
duas registraram infl ação: Sal-
vador (0,06 ponto percentual, 
ao passar de 0,11% para 0,17%) 
e Brasília (0,04 ponto percen-
tual, ao passar de 0,16% para 
0,20%). As outras duas capitais 
continuaram registrando defl a-
ção (queda de preços), apesar 
do avanço da taxa: São Paulo 
(0,07 ponto percentual, ao 
passar de 0,11% para 0,04%) 
e Rio de Janeiro (0,06 ponto 
percentual, ao passar de 0,27% 
para 0,21%).

Em Belo Horizonte, a taxa de 
infl ação manteve-se em 0,22%. 
Já em Porto Alegre, a taxa 
caiu 0,02 ponto percentual, ao 
passar de -0,22% para -0,24% 
(ABr).

Os pedidos de falência caíram 14,6% na variação 
acumulada no ano até setembro contra o mesmo 
período do ano anterior, segundo dados com 
abrangência nacional da Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito). Mantida a base de 
comparação, as falências decretadas subiram 1,0%, 
enquanto nos pedidos de recuperação judicial e 

recuperações judiciais deferidas  foram observadas 
quedas de 25,3% e 21,3%, respectivamente.

Com exceção de falências decretadas que 
ainda apresentam crescimento, os demais 
indicadores seguem em retração quando obser-
vados pelos valores acumulados em 12 meses. 
Passado o período de intensa diminuição da 

atividade econômica, redução do consumo, 
restrição e encarecimento do crédito, as em-
presas passam agora a demonstrar sinais mais 
sólidos dos indicadores de solvência, tendência 
que deverá ser mantida devido às melhorias 
das condições de juros, spreads, infl ação, entre 
outros fatores (SCPC).
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Comércio de SP fecha setembro 
com alta de 3,8% nas vendas

O comércio da capital paulista encerrou o mês de setembro com crescimento médio de 3,8% no 
movimento de vendas (à vista e a prazo) na comparação com igual mês de 2016, de acordo com o 
Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP)

ção e, depois, à recuperação. No 
fi m do ano, a expectativa é de 
um saldo levemente positivo”, 
adianta Solimeo. 

Na comparação com o mês an-
terior, as vendas em setembro 
registram queda sazonal média 
de 5,9%. O sistema a prazo mos-
trou alta de 2,9%, estimulada 
por juros menores e prazos mais 
longos, tornando mais acessí-
veis, ao consumidor, produtos 
como móveis, eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos. Já as vendas 
à vista recuaram 14,7% devido 
à base fraca de comparação 
com agosto, que contou com 
data comercial forte ? Dia dos 
Pais ?, liquidações de inverno 
e dois dias úteis a mais. Para o 
Dia das Crianças, a perspectiva 
da ACSP é de crescimento por 
volta de 3% (ACSP).

ligeira retração (-0,7%) no 
movimento em relação aos nove 
primeiros meses de 2016. “A 

cada mês de 2017, as quedas 
do varejo fi cam menos intensas, 
caminhando rumo à estabiliza-

Governo libera R$ 9,8 
bilhões para gastos
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 “Essa ampliação deve-se à necessidade de atendimento de 

diversas despesas administrativas e fi nalísticas dos órgãos 

envolvidos, inclusive programações que compõem o PAC”.

ministro do Planejamento, Dyo-
go Oliveira. No total, o governo 
liberou R$ 12,824 bilhões das 
despesas discricionárias para 
todos os Poderes da União, 
Ministério Público da União 
(MPU) e Defensoria Pública da 
União (DPU).

Esse desbloqueio de re-
cursos só ocorreu porque o 
governo conseguiu aprovar 
no Congresso Nacional o 

aumento da meta de défi cit 
primário (resultado negativo 
das contas do governo sem 
os juros da dívida pública) 
de R$ 139 bilhões para R$ 
159 bilhões, deste ano. O 
governo, no entanto, não li-
berou integralmente os R$ 20 
bilhões por causa de reduções 
na estimativa de receitas e 
aumento na previsão com 
despesas obrigatórias (ABr).

Pedidos de falência caem 14,6% nos valores até setembro

Os boletos vencidos poderão 
ser pagos em qualquer institui-
ção bancária, e não somente 
no banco que os emitiu, como 
ocorre hoje. A determinação 
consta no projeto do senador 
Antonio Carlos Valadares (PSB-
-SE), aprovado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos do Se-
nado ontem (3). Como o texto 
aprovado é um substitutivo do 
relator, senador Dalirio Beber 
(PSDB-SC), com mudanças 
no projeto original, terá que 
passar por turno suplementar 
de análise na Comissão.

Pela proposta aprovada, os 
bancos emissores do boleto, 

mesmo vencido, fi cam obriga-
dos a oferecer aos consumi-
dores a possibilidade de paga-
mento em qualquer instituição 
fi nanceira e em quaisquer dos 
canais de atendimento da rede 
bancária, como agências, ter-
minais eletrônicos, telefones 
celulares e a rede mundial de 
computadores. Os bancos terão 
180 dias, após a sanção da lei, 
para se ajustar. A aprovação 
do projeto, portanto, poderá 
impulsionar a conclusão dessa 
plataforma e tornar obrigatório 
o registro do banco emissor 
do boleto no novo sistema de 
cobrança (Ag.Senado).

Proposta facilita pagamento 
de boletos vencidos


