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O Carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal.

E apesar de muitas em-
presas dispensarem 
seus funcionários du-

rante os dias de folia, o traba-
lhador precisa ficar atento às 
regras para evitar qualquer 
problema. Isso porque os 
empregadores podem ter ex-
pediente normal e exigir que 
seus empregados cumpram a 
jornada normal de trabalho. 
Além disso, o Carnaval só é 
considerado feriado se esti-
ver previsto em lei estadual 
ou municipal. No estado do 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
a terça-feira de carnaval foi 
declarada feriado estadual 
por meio da Lei 5243/2008.

Nos estados e municípios 
onde o carnaval é feriado 
oficial, normalmente, o tra-
balhador que não é dispen-
sado receberá o pagamento 
daquele dia trabalhado em 
dobro. Mas outro tipo de 
compensação poderá ser 
combinada previamente 
via Acordo Coletivo de Tra-
balho, como por exemplo, 
anotação em banco de ho-
ras. Bianca Canzi, advogada 
de Direito do Trabalho do 
escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados reforça 
que nas localidades onde 
a data não é considerada 
feriado, a segunda, terça-
-feira e a Quarta-Feira de 
Cinzas, podem ser ou não 
definidas como pontos 
facultativos. “Na prática, 
empresas e funcionários 
podem fazer acordo sobre 
os dias a serem trabalhados 
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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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: EVANDRO LUIZ FERREIRA LEITE, profissão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Elias Ferreira Leite e de Hilda Maria de 
Queiroz Ferreira Leite. A pretendente: ROSEMEIRE DE OLIVEIRA DA SILVA, profis-
são: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
30/08/1985, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Tarcizio Marcelino da 
Silva e de Ester de Oliveira da Silva. R$ 13,45

O pretendente: JARDEL GOMES ALMEIDA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Axixá - MA, data-nascimento: 11/04/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de João Leite Almeida e de Tereza de Jesus Evangelista Gomes. 
A pretendente: MARIA RUTE DA SILVA OLIVEIRA, profissão: auxiliar administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rio Formoso - PE, data-nascimento: 25/11/1994, re-
sidente e domiciliada no 41º Subdistrito Cangaíba, nesta Capital - SP, filha de Jessé da 
Silva Oliveira e de Alba Vicente da Silva. R$ 13,45

O pretendente: WELLINGTON JÚNIO CRISPIM ASSUNÇÃO, profissão: controlador 
de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 
26/07/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Wellington Francisco 
Assunção e de Vanilda da Conceição Crispim. A pretendente: CARLA FRANCIANE 
DE ALMEIDA, profissão: gerente administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Piraju - SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Vera Lucia de Almeida. R$ 13,45

O pretendente: JOSINALDO DA CRUZ SILVA, profissão: folguista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Serraria - PB, data-nascimento: 23/04/1978, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio da Silva e de Expedita da Cruz Silva. A 
pretendente: MARIA BRUNO DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Valença - BA, data-nascimento: 09/11/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Paulo José de Melo Santos e de Cidália de Jesus 
Bruno. R$ 13,45
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: FLÁVIO BOTELHO GOULARTH, nascido em Limeira - SP, no dia 
21/01/1983, estado civil divorciado, profissão analista de sistemas, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Resil Botelho Goularth e de Ana de Fátima 
Lino Goularth. A pretendente: DÉBORA MIURA GUIMARÃES, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 18/12/1980, estado civil solteira, profissão gerente administrativo, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reginaldo Silva Gui-
marães e de Elza Sizuko Miura.

O pretendente: MARCELINO DA SILVA SANTOS, nascido em Maceió - AL, no dia 
26/12/1985, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Marcelo da Silva dos Santos e de Carmen 
Neide da Silva Santos. A pretendente: JÉSSICA KEICIANE DUARTE FERREIRA, 
nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 11/09/1991, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joana 
Cleide Duarte Ferreira.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Não há boa fé 
na América

Os Poderes vivem às 
turras, disputando o 
ranking das polêmicas

 

O lamento do timonei-
ro Simon Bolívar, 
expresso há dois 

séculos, parece apropriado 
para explicar esses tempos 
tão conturbados: “não há 
boa fé na América, nem 
entre os homens nem entre 
as nações. Os tratados são 
papéis, as constituições 
não passam de livros, as 
eleições são batalhas, a li-
berdade é anarquia e a vida 
um tormento”. O cotidiano 
nacional que o diga.

A desconfiança grassa. A 
boa fé entre os homens se 
esvai com a poeira das fal-
sidades. As emboscadas se 
multiplicam. Matar? Coisa 
banal. A política é uma col-
cha de retalhos. Partidos são 
fontes de negócios. Hoje, há 
33 e daqui a pouco, se não 
houver um basta, chegarão 
a 70. O governo vai tocando 
sua orquestra com seguidas 
mudanças de músicos, com 
destaque para generais de 
grande expressão. 

Tem dois pilares de desta-
que: um pilota a economia 
e é chamado de “Posto 
Ipiranga”; outro comanda 
a Justiça e a Segurança 
Pública, podendo vir a ser 
um quadro importante no 
pleito de 2022. Ontem, 
petistas semeavam o ódio 
com o refrão “nós e eles”. O 
maestro, Luiz Inácio, conti-
nua glorificando os tempos 
da “redenção nacional”, sob 
o lema: “nunca se fez tanto 
na história no Brasil”.  E não 
reconhece os desvios que 
governos petistas comete-
ram e que resultaram na 
maior recessão econômica 
da história.

Hoje, bolsonaristas culti-
vam a divisão social com o 
refrão invertido “eles e nós”, 
sob a égide de um capitão 
que tenta desfraldar a ban-
deira do “afastamento do 
país” da ameaça comunista. 
Cada qual com seu bornal. 
Os Poderes vivem às turras, 
disputando o ranking das 
polêmicas.

Dias Tofolli, o presidente 
do STF, havia decidido im-
plantar a criação do “juiz 
de garantias” em 180 dias; 
o vice-presidente Luis Fux 
barrou sua pretensão, sus-
pendendo a questão por 
tempo indeterminado. O 
governo tinha urgência em 
aprovar a reforma adminis-
trativa. Dispõe-se, agora, a 
arquivá-la. E a tributária? 
Uma briga de cachorro 
grande. No Congresso, o 
desfile de falas e caricaturas 
se estenderá até as margens 
do pleito de outubro. Ainda 
sob os velhos tempos do 
livrinho de São Francisco: 
“é dando que se recebe”.

A Constituição, um amon-
toado de detalhes, abre 
espaços para litígios. Muitos 
de seus artigos e incisos não 
são obedecidos. Quando 

a lei maior deixa de ser 
cumprida engendra-se uma 
cultura de impunidade e 
desorganização. Assim, os 
tratados constitucionais 
perdem força, transforman-
do-se em letra morta.

E as eleições? Vejamos 
a deste ano, a se realizar 
em outubro. Serão uma 
batalha renhida, onde não 
faltarão impropérios, fake 
news, denúncias recíprocas 
entre situacionistas e  ad-
versários, muita calúnia e 
farta difamação, compra de 
votos (sim, isso continuará), 
cooptação com emprego, 
distribuição de benesses. 
A política, como exercício 
de defesa de um ideário, 
missão para salvaguarda 
dos interesses coletivos, 
se transforma em negócio. 
E que negócio. De missão 
transforma-se em profissão. 

Aristóteles jamais imagi-
nou que a arte de fazer o 
bem fosse usada para mul-
tiplicar os bens de alguns. 
Milhões inundam os cofres 
partidários. Vai ser uma 
briga danada disputar os 
nacos. A liberdade, esteio 
da democracia, vira bader-
na gerada por liberalidade 
extrema, improvisação, 
irresponsabilidade, invasão 
dos espaços privados. Vi-
tuperar contra a imprensa 
torna-se prática predileta de 
governantes (e da oposição, 
exemplo é Lula). 

O escopo libertário escul-
pido pela Revolução Fran-
cesa mais parece fantasia. 
Dignidade e Cidadania? 
Sim, para uns. Para milhões, 
nada. O inimigo, que era o 
Estado opressor, veste a 
roupa do Estado coletor. 
Impostos e tributos sobem a 
montanha. Vilania e torpeza 
conspurcam o altar dos di-
reitos e da igualdade.

Os cárceres agora são 
escritórios da violência. 
Comandam exércitos que 
traficam armas e drogas. A 
morte por assaltos ou balas 
perdidas pega gente de to-
das as idades. Milhares de 
leis são papéis rotos. Des-
cumpridas. A anomia ganha 
corpo. Os órgãos de controle 
e defesa social – MP, PF, 
AGU, entre outros – dispu-
tam poder. A angústia do 
desemprego fustiga quase 
12 milhões de brasileiros. 

A Operação Lava Jato 
perde força. Grupos con-
tinuam a se incrustar na 
administração pública – nos 
níveis federal, estadual e 
municipal. Interesses escu-
sos. A corrupção acabou? 
Nada. Pode ter diminuído 
um tiquinho. É mais tecno-
lógica. O lamento de Simon 
Bolívar está escrito tanto 
nos mais centrais como nos 
mais longínquos cantos do 
território. Claro, sem falar 
nas terras venezuelanas, 
onde Maduro está caindo 
de podre.

(*) - Jornalista, é professor 
titular da USP, consultor 

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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Carnaval não é feriado e trabalhador 
que faltar pode até ser demitido

Pelo calendário oficial, o Carnaval não é considerado feriado nacional
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e as formas de compensa-
ção das horas”.

Segundo os especialistas, 
a nova legislação trabalhista 
permite que as empresas 
troquem o dia a ser tra-
balhado. No caso, podem 
determinar que os funcio-
nários trabalhem na terça 
e posteriormente compen-
sem as horas trabalhadas 
com folga em outro dia. 
Mas para isso acontecer, 
é necessária aprovação 
mediante convenção ou 
acordo coletivo. De acordo 
com o advogado trabalhista 
Ruslan Stuchi, do Stuchi 
Advogados, se o funcionário 
decidir faltar, a empresa 
poderá descontar os dias 
de falta do salário, aplicar 
sanções disciplinares como 
advertências ou suspensões 
ou até demiti-lo, mas “a 
empresa deverá observar se 
houve reincidências ou se 

outras penalidades já foram 
aplicadas anteriormente ao 
empregado”.

De acordo com Bianca 
Canzi, a segunda e a Quarta-
-Feira de Cinzas podem ser 
emendadas (enforcadas) 
desde que a empresa per-
mita. 

Segundo os especialistas, 
nas localidades em que o 
Carnaval for considerado 
feriado, os empregados que 
trabalharem nesses dias 
deverão ter folga compensa-
tória em outro dia da semana. 
Se isso não ocorrer, deverão 
receber as horas extras tra-
balhadas com o acréscimo de 
pelo menos 100% ou mais, se 
isso estiver previsto na con-
venção coletiva da categoria 
do trabalhador.

E nos locais em que o 
Carnaval não é feriado, as 
empresas poderão exigir que 
essas horas não trabalhadas 

sejam compensadas poste-
riormente. Segundo Danilo 
Pieri Pereira, advogado 
especialista em Direito e Pro-
cesso do Trabalho e sócio do 
Baraldi Mélega Advogados, 
com a nova lei trabalhista, há 
a possibilidade de compen-
sação dentro do mesmo mês. 
“Se o funcionário folgar nos 
dias de Carnaval, a empresa 
poderá exigir que ele cumpra 
essas horas descansadas em 
outros dias (com exceção 
do domingo), respeitado o 
limite máximo de duas horas 
extras diárias”.

Para os trabalhadores que 
fazem a jornada 12 horas 
trabalhadas seguidas e 36 
horas de folga, não haverá 
previsão de pagamento de 
horas extras, mesmo se 
houver trabalho no dia de 
feriado. “Assim, não haverá 
compensação”, conclui Bian-
ca Canzi. 

Marcelo Ribas (*)
 
Se você consegue resolver 

um problema de um deter-
minado grupo com maestria, 
não tem discussão: você tem 
o principal ponto para inves-
tir e começar uma startup. 

O mercado de agronegó-
cio está bastante aquecido 
para todas as proteínas e os 
analistas vêm demostrando 
que vai haver crescimento 
na produção e exportação 
brasileira. Particularmente, 
acredito que 2020 será um 
ano excelente para o con-
finamento, uma vez que há 
vários desafios no setor que 
podem ser solucionados 
pelas agtchs. 

Quando falamos de star-
tup, estamos pensando 
em começar algo do zero, 
com riscos desde o início. 
Estrategicamente, investi-
dores anjos podem te dar 
um apoio, com habilidades 

Agronegócio e startup: agora é a hora para empreender

e benefícios que aceleram o 
progresso da sua empresa, 
mas ainda assim - por se 
tratar de inovação - as in-
certezas continuam. 

Caso o seu perfil profis-
sional prefira algo mais se-
guro, o ramo de franquias 
é uma opção viável, já que 
toda a parte de layout e 
design já vem definida e 
muitas oferecem linha de 
crédito especial, dando 
oportunidade aos candi-
datos que não tem capital 

para investir. A Intergado 
completou dez anos no 
final do ano passado e 
acredite se quiser: lá atrás 
ninguém imaginava que 
chegaríamos na posição 
que estamos hoje. 

Todo mundo me dizia que 
é difícil empreender no Bra-
sil - uma vez que estatísticas 
mostram que as startups 
morrem com até dois anos 
de vida -, que conseguir pa-
tentes é muito complicado e 
vender as soluções impossí-
vel. Hoje somos líderes em 
eficiência alimentar, com 
96% do mercado brasileiro 
utilizando os produtos da 
marca. 

Sou prova de que todo 
mundo começa de baixo. Em 
2010, passamos em um edital 
da Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP), que é 
uma empresa pública que 

incentiva a ciência, tecnolo-
gia e inovação, e recebemos 
um valor simbólico para 
tirar as ideias da Intergado 
do papel. Na época, ainda 
estávamos muito focados 
em rastreabilidade e com o 
tempo fomos encontrando o 
nosso caminho. 

Usamos esse dinheiro por 
dois anos e depois consegui-
mos a ajuda de um investidor 
anjo, que hoje faz parte do 
nosso quadro societário. De 
2014 em diante foram as 
vendas que sustentaram o 
nosso investimento. O que 
quero dizer com tudo isso? 
Insista em uma ideia mesmo 
que pareça que ela pode dar 
errado. 

Reverta estratégias, crie 
caminhos e esteja sempre 
de olhos abertos no mercado 
e suas demandas. Esse ano 
vamos transformar a Inter-
gado em uma empresa de 
solução para proteínas no 
geral, deixando de ser uma 
startup voltada apenas para 
gado de corte. 

As coisas mudam e faz 
parte do processo! Boa Sorte! 

(*) - Médico veterinário, é diretor 
executivo da Intergado startup 
que desenvolve e disponibiliza 

soluções de pecuária de precisão que 
melhoram a qualidade da informação e 

maximizam os resultados financeiros 
dos clientes.
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