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É mais que
dobrado

Ano de 2020 tem 13
feriados previstos com
folgas estendidas

Commaisfolgasdoqueoanopassado,alémde
ainda ser ano bissexto, ou seja, com 366 dias,
2020 vai ter 11 feriados nacionais. Se somar na
conta o 2 de Julho, dia em que se comemora a
Independência da Bahia e o dia de Nossa Se-
nhora da Conceição da Praia, padroeira do es-
tado, 8 de dezembro, marque aí no calendário
13 folgas estendidas em um ano só.

Priscila Natividade
REPORTAGEM

priscila.oliveira@redebahia.com.br

Em comparação com 2019,
em que foram apenas cinco
feriados, o ano tem mais que
dobro de pausas. Ainda que
muita gente fique animada ao
ler esta notícia, a verdade é
que legalmente, nenhuma
empresaéobrigadadedares-
se folgão. O dia que antecede
ou sucede um feriado é dia
útil. Com a reforma traba-
lhista, que ajustou as novas
regrasdecontrataçãonopaís,
as compensações passam a
ser feitas tanto com acordos
individuais, como também
por meio de negociações co-
letivas. Antes, a mesma regra
tinha que valer para todo
mundo, sem necessariamen-
te, uma negociação direta

CALENDÁRIO 2020

Publicação diária A coluna Cartão de Ponto é publicada todos os dias no COR-
REIO impresso e online com anúncios de vagas de trabalho, dicas de empreen-
dedorismo e de qualificação profissional.

VAGAS DE ESTÁGIO

IEL
SALVADOR

TI 4 Entre R$ 700,00 e R$ 900,00
Farmácia 2 Entre R$ 400,00 e R$ 748,50
Ciências Contábeis 4 Entre R$ 600,00 e R$ 700,00
Comunicação 2 Entre R$ 450,00 e R$ 800,00
Administração 10 Entre R$ 500,00 e R$ 1.039,00
Educação Física Bacharelado 1 R$ 400,00
Fisioterapia 1 R$ 200,00
Pedagogia 3 Entre R$ 400,00 e R$ 600,00

CIEE
SALVADOR

Ensino Médio 3 Entre R$ 400,00 e R$ 500,00
Técnico em Administração 2 Entre R$ 500,00 R$ 600,00
Serviço Social 1 R$ 720,00
Pedagogia 6 Entre R$ 400,00 R$ 500,00
Letras 1 R$ 500,00
Matemática 1 R$ 500,00
Gestão/Comunicação 1 R$ 454,00
Geografia 2 Entre R$ 400,00 R$ 500,00
Engenharia Elétrica 2 R$ 1.000,00
Engenharia Civil 1 R$ 850,00
Engenharia Ambiental 1 R$ 1.400,00
Direito 1 R$ 700,00
Enfermagem 1 R$ 500,00

O processo seletivo da Adtalem Educacional do
Brasil é composto por algumas etapas: entre-
vista com os pré-candidatos, avaliação didática
e entrevista com a gerência. Entre as exigên-
cias para o cargo estão especialização comple-
ta, disponibilidade para trabalhar 20 horas se-
manais, disponibilidade para início imediato e
experiência com ensino à distância.

Processo seletivo

Adtalem abre
112 vagas
para tutores
OgrupoAdtalemEducacionaldoBrasilestácom
vagasabertaspararecrutamentoeseleçãodetu-
tores em todo o país para atuação nos cursos de
educação a distância. Ao todo são 112 vagas em
áreas diversas, como direito, ciências contábeis,
terapiaocupacional,psicologiaeengenhariaes-
palhadas entre as regiões Norte e Nordeste, além
de São Paulo. Os interessados devem ser inscre-
ver por meio do link https://talents.adtalem-
brasil.com.br/oportunidades/ até amanhã (4).
AAdtalemEducacionalcontrola,naBahia,aFa-
culdade UniRuy.
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AERONÁUTICA
A FORÇA AÉREA BRA-
SILEIRA (FAB) ABRIU
QUATRO CONCURSOS
COM 540 VAGAS PARA
A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MILITAR
TEMPORÁRIO NO ANO
DE 2020

INSCRIÇÕES
AS INSCRIÇÕES DE-
VEM SER FEITAS EN-
TRE OS DIAS 3 E 17 DE
FEVEREIRO PELO SITE
WWW.CONVOCACAO-
TEMPORA-
RIOS.FAB.MIL.BR

nimizar ao máximo os im-
pactos e dá a oportunidade de
cada um fazer sua programa-
ção. A vida é muito corrida,
não dáparao gestor ficar sen-
do um ‘capataz’, isso interfe-
re no rendimento da equipe.
Por isso, o profissional passa a
ser o responsável pela sua
carreira”, afirma.

Os colaboradores tem uma
data limite até o mês de abril
para zerar as horas devidas
por conta dos folgões. “Isso
dá a possibilidade de planejar
seu próprio banco. A empresa
não quer descontar salário de
ninguém. Porém, é impor-
tantequeaatividadesejabem
feita”.

E dar para organizar a roti-
naecurtirafolgasemdeixaro
chefe na mão. Para o coorde-
nador administrativo de pes-
soal, da Gi Group Brasil, Fábio
Aquino, quando existe um
sistema de compensação em
vigor essa negociação tende a
ser mais fácil. “A programa-
ção é uma das melhores saí-
das. Quanto antes isso acon-
tecer, melhor. Antecipe seu
pedido de folga para que sua
área não seja impactada e
deixe tudo organizado para
que sua ausência não se torne
um problema”.

Seja honesto com o gestor e
use bons argumentos na hora
de negociar as folgas. “Não
tente enganar seu chefe. Te-
nha uma conversa franca, use
argumentos convincentes e
se comprometa a concluir e
deixar pronto aquilo que vai
entregar”, aconselha.

SEM PREJUÍZO
Depois do Carnaval, os meses
com a maior carga de feriados
são o de abril (Semana Santa e
Tiradentes), junho (Corpus
Christi e São João), novembro
(Finados e Proclamação da
República) e Dezembro (Nos-
sa Senhora da Conceição da
Praia, Natal e Ano Novo). O
executivo do Grupo Soulan,
Anderson Nagado destaca
que o limite permitido da ho-
ra extra, não pode extrapolar
duas horas por dia.

“O setor da indústria con-
segue minimizar mais as
consequências, porém os se-
tores de serviço e comércio
são mais sensíveis a estas da-
tas.Porisso,valeamesmaes-
tratégia tanto para a empresa
quanto para o funcionário:
planejamento”, analisa.

Para ele, esse plano de ação
deve ser montado em um es-
quema ‘ganha-ganha’. “Co-
mo quase todos os feriados
caem na segunda ou na sex-
ta-feira, mesmo que o acordo
de compensação esteja muito
bem estabelecido entre tra-
balhador e empresa, é funda-
mental que o aproveitamento
destas horas seja similar à
produtividade da carga horá-
ria normal de trabalho”.

Não dá para perder o ritmo:
“Sua produtividade tem que
estar proporcional às horas
compensadas. Por exemplo,
se produzo oito peças ou ven-
do oito produtos por oito ho-
ras de trabalho, se ficar uma
hora a mais, precisarei pro-
duzir uma peça ou vender um
produto a mais”, acrescenta.

com o chefe.
Com tanto feriado a cami-

nho, o CORREIO conversou
com especialistas sobre o que
pode e o que não pode de fato,
quando o assunto é folga es-
tendida (veja mais detalhes
na página ao lado). No geral, a
liberação só é obrigatória nos
feriados nacionais. Porém, lei
trabalhista sofreu uma outra
alteração neste ponto: a em-
presa pode sim convocar o
funcionário para trabalhar no
feriado, contanto, que seja
concedida uma folga, como
explica a sócia do escritório
Andrade Maia e especialista
na área trabalhista, Clarisse
Rozales. Caso a folga não seja
concedida, a hora extra deve
ser paga em dobro.

“A legislação indica, ex-
pressamente, quais são os fe-
riados nacionaise não hápre-
visão legal acerca de folgões,
feriadões ou dias-ponte. A
reforma,noentanto,passoua
permitir que a empresa possa
exigir o trabalho no feriado
desde que conceda folga em
outro dia da semana”, diz.

Em cidades como Salva-
dor, em que o Carnaval co-
meça numa quinta-feira
(20/2) e vai até a Quarta-Fei-
ra de Cinzas (26/2), a falta in-
justificada pode alterar sim, o
valor do contracheque, gerar
uma advertência ou até de-
missão por justa causa. “O
Carnaval não é feriado nacio-
nal e a falta pode ser descon-
tada caso não haja um acordo
comaempresa,e,dependen-
do da atividade e dos dias de
falta, até mesmo justa cau-
sa”.

Muito cuidado também
com os atestados médicos
que for apresentar para justi-
ficar a ausência. As empresas
estão cada vez mais cuidado-
sascomisso.Quemfazoaler-
ta é a sócia responsável pela
área trabalhista do escritório
Bueno, Mesquita e Advoga-
dos, Regina Nakamura.

“Apresentar um atestado
médico falso para justificar a
ausênciadotrabalhoou,setal
falta, somada a outras faltas
injustificadas são mais situa-
ções que levam a demissão”.

Não dá para postar na rede
social que virou a madrugada
no camarote e depois voltar
ao trabalho com o documen-
to: “O empregado será pena-
lizado de forma proporcional
a infração cometida de acor-
do com a legislação ou con-
trato de trabalho mantido
com o seu empregador”,
completa.

TODO MUNDO MERECE
Para que nem um lado nem
outro saiam perdendo, a so-
lução está mesmo nos acor-
dos.EmempresascomoaAc-
qua Aroma, a gestão divulga
logo na primeira semana do
ano, o calendário completo
de feriados para que os fun-
cionários possam planejar a
melhor maneira de compen-
sar as horas.

Segundo o controller da
Acqua, Gabriel Guedes têm
colaboradores que desde ja-
neiro já estão trabalhando
uma hora a mais para garantir
as folgas. “A gente tenta mi-

O Carnaval não
é feriado nacional e
a falta pode ser
descontada caso
não haja uma
acordo Clarisse
Rozales
Advogada especialista na área trabalhista

Apresentar um
atestado médico
falso para justificar
a ausência pode
levar a demissão
Regina Nakamura
Advogada especialista na área trabalhista

A programação
é uma das melhores
saídas. Quanto
antes isso
acontecer, melhor
Fábio Aquino
Coordenador administrativo de pessoal da Gi
Group Brasil

É fundamental
que o aprovei-
tamento destas
horas seja similar à
produtividade da
carga horária
normal Anderson
Nagado
Executivo do Grupo Soulan

NEGOCIE
COM O
CHEFE

Planejamen-
to Não dá
para pedir
folga em
cima da ho-
ra. Dê uma
conferida no
calendário e
monet uma
proposta
com os dias e
com
sugestões de
compen-
sação: entrar
uma hora
mais cedo,
sair uma ho-
ra mais
tarde, tra-
balhar um
dia do fim de
semana, por
exemplo

De olho na
hora extra A
compen-
sação de ho-
ras é legal,
porém segue
o limite per-
mitido da
hora extra.
Tenha
cuidado para
não extrapo-
lar duas ho-
ras por dia

Mais organi-
zação ainda
É importante
organizar
suas ativi-
dades já
consideran-
do o período
de compen-
sação, uma
vez que ele já
está acorda-
do e progra-
mado para
acontecer

Bom de papo
Use argu-
mentos con-
vincentes
com seu
gestor, pon-
derando as
entregas e os
impactos

Ganha-gan-
ha Garanta
que sua
ausência não
seja um
problema. Se
antecipe aos
impedimen-
tos que pos-
sam surgir.
Uma dica é
anotar tudo
que precisa
ser realizado
antes de sair
de folga para
que isso não
interfira
negativa-
mente no re-
sultado
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O QUE DIZ A LEI SOBRE AS
FOLGAS E COMPENSAÇÕES

A EMPRESA É OBRIGADA
A DAR FOLGA?
A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
ATUAL NÃO OBRIGA NENHUM
TIPO DE FOLGA NAS EMENDAS
DE FERIADOS. FICA A CRITÉRIO
DO EMPREGADOR
CONCEDÊ-LAS OU NÃO. A
FOLGA SÓ É AUTOMÁTICA NOS
FERIADOS OFICIAIS

A REFORMA
TRABALHISTA TROUXE
ALGUMA MUDANÇA
NESSE SENTIDO?
SIM. COM A REFORMA
TRABALHISTA AS
COMPENSAÇÕES E ACORDOS
PASSAM A SER DEFINIDAS POR
MEIO DE ACORDO INDIVIDUAL,
CONVENÇÃO OU ACORDO
COLETIVO. EM OUTRAS
PALAVRAS, O PROFISSIONAL
PODE NEGOCIAR
DIRETAMENTE COM O SEU
GESTOR OU LEVAR EM
CONSIDERAÇÃO O QUE FICOU
DEFINIDO ENTRE A EMPRESA E
A REPRESENTAÇÃO SINDICAL
EM CONVENÇÃO COLETIVA

PODE OU NÃO PODE
FOLGAR NA SEMANA DO
CARNAVAL?
O EMPREGADOR PODE EXIGIR
QUE O FUNCIONÁRIO
TRABALHE NORMALMENTE
NOS DIAS DE FESTA QUE
ANTECEDEM O FERIADO -
AINDA QUE EM SALVADOR, A
ABERTURA DO CARNAVAL
ACONTEÇA NA QUINTA-FEIRA.
O CARNAVAL NÃO É FERIADO
NACIONAL. CASO EMPREGADO
E EMPREGADOR NÃO
CHEGUEM A UM ACORDO FICA
MANTIDA A OBRIGATORIEDADE
DO TRABALHO. SE O
PROFISSIONAL OPTAR POR
NÃO COMPARECER AO
TRABALHO, A EMPRESA PODE
REGISTRAR A FALTA COMO
INJUSTIFICADA E DESCONTAR
ESSES DIAS DO SALÁRIO

EMENDAR UM FERIADÃO
SEM ACORDO PODE DAR
DEMISSÃO?
SIM, A FALTA INJUSTIFICADA
PODE LEVAR A UMA DEMISSÃO
POR JUSTA CAUSA.
APRESENTAR UM ATESTADO
MÉDICO FALSO PARA
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ï FEVEREIRO

25/2 Carnaval (terça-feira)

26/2 Quarta-Feira de Cinzas

ï ABRIL

09/4 Quinta-Feira Santa

10/4 Sexta-Feira Santa

12/4 Páscoa

21/4 Tiradentes (terça-feira)

ï MAIO

1º/5 Dia do Trabalho (sex-
ta-feira)

ï JUNHO

11/6 Corpus Christi (quin-
ta-feira)

24/6 São João (quarta-feira)

ï JULHO

2/7 Independência da Bahia

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DO
TRABALHO NESTE PERÍODO,
TAMBÉM

TRABALHEI NO FERIADO.
QUANDO POSSO TIRAR
FOLGA?
A REFORMA TRABALHISTA
PASSOU A PERMITIR QUE A
EMPRESA POSSA EXIGIR O
TRABALHO NO FERIADO
DESDE QUE CONCEDA FOLGA
EM OUTRO DIA DA SEMANA

O QUE AS EMPRESAS
PODEM FAZER COM
RELAÇÃO AS FOLGAS E
COMPENSAÇÕES?
SE A EMPRESA POSSUI BANCO
DE HORAS É POSSÍVEL
LANÇAR AS HORAS
REFERENTES A ESSES DIAS. SE
NÃO POSSUIR, AINDA PODE
UTILIZAR DESSAS HORAS EM
REGIME COMPENSATÓRIO,
CONCEDENDO A FOLGA, MAS
PASSANDO A COBRAR
TRABALHO EM QUE NÃO SERIA
TRABALHADO COMO
COMPENSAÇÃO

O TRABALHADOR PODE
TIRAR FÉRIAS ANTES DE
UM FERIADO? QUE
ALTERAÇÕES FORAM
FEITAS PELA REFORMA
NESTE PONTO?
O QUE A LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA PROÍBE É QUE
SEJAM CONCEDIDAS FÉRIAS
EM ATÉ DOIS DIAS ANTES DE
FERIADO OU FINAL DE
SEMANA (SÁBADO OU
DOMINGO, CONFORME FOR A
FOLGA DO EMPREGADO). OU
SEJA, SE HÁ UM FERIADO
NUMA QUINTA- FEIRA, POR
EXEMPLO, ÀS FÉRIAS NÃO
PODEM COMEÇAR NEM NA
QUARTA-FEIRA NEM NA
TERÇA-FEIRA ANTERIOR AO
FERIADO

ILUTRAÇÃO MORGANA MIRANDA
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A varejista C&A está com inscrições abertas
até o dia 24 de fevereiro para o Programa de
Talentos. As vagas são para trainee comercial -
com atuação nas áreas de planejamento, supply
chain e produto - e para liderança distrital de lo-
ja, com atuação em operações de loja. Os apro-
vados terão salários compatíveis com o merca-
do e benefícios como férias semestrais, vale re-
feição, bônus anual, check-up bianual, assistên-
cia médica e odontológica e desconto em pro-
dutos C&A. Inscrições: https://cea.grupociade-
talentos.com.br/talentoscea2020/.

C&A inscreve até o dia 24

(quinta-feira)

ï SETEMBRO

7/9 Independência do Brasil
(segunda-feira)

ï OUTUBRO

12/10 Nossa Senhora Apareci-
da e Dia das Crianças (segun-
da-feira)

ï NOVEMBRO

2/11 Finados (segunda-feira)

15/11 Proclamação da república
(domingo)

ï DEZEMBRO

8/12 Nossa Senhora da Conce-
ição da Praia (terça-feira)

25/12 Natal (sexta-feira)

31/12 Ano Novo (quinta-feira)


