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Quando o 
tema é Aviso 
Prévio exis-
tem dúvidas. 
O Aviso Prévio, 
é literalmente 
um aviso, que 
a parte que 
quer encerrar 
o contrato de 
trabalho dá à 
outra parte.

A partir 
do momento 

que houve o Aviso Prévio, quem 
avisa fica sujeito a uma “penali-
dade”, a obrigação de indenizar 
àquele que foi comunicado do 
término do contrato de traba-
lho.

Essa indenização pode ser 
ajustada de duas formas, com o 
empregado trabalhando ou sem 
trabalhar, quando  se diz que o 
Aviso Prévio será indenizado, 
assim a parte que avisou, inde-
nizará, monetariamente a outra 
parte.

Quem decide se o empregado 
irá ou não trabalhar é o empre-
gador.

O valor da indenização pode 
variar, quando quem dá o Avi-

Um pneu murcho do veículo é algo 
inesperado e que pode acontecer a qual-
quer momento, até mesmo durante à noite 
em algum local deserto, de difícil acesso 
a postos de gasolina ou borracharias. 
Sabe uma maneira bastante prática para 
o motorista se prevenir diante deste tipo 
de situação? 

Para evitar a troca de pneus em lo-
cais inapropriados, ou até mesmo para as 
pessoas inexperientes neste serviço, uma 
super dica é carregar sempre um com-
pressor de ar no porta-malas do veículo. 
A Multilaser, um dos maiores players do 
segmento de eletrônicos, informática e 
produtos de alta tecnologia no setor auto-
motivo, oferece três modelos de Compres-
sores de Ar, com voltagem de 12 V, capazes 
de inflar o pneu em poucos minutos com 
muita facilidade.   

O modelo mais compacto oferece uma 
capacidade de pressão de 250 PSI com 
marcador (manômetro), vazão de 15 litros 
por minuto e três adaptadores para en-
cher bolas, balão e pequenos produtos 
infláveis. Outra opção disponível é o mo-
delo com botão liga e desliga, que oferece 
mais praticidade durante o manuseio. Este 
compressor acompanha uma mangueira 
de 45 centímetros e vazão de 15 litros por 
minuto, proporcionando uma capacida-
de de pressão de até 200 PSI, apropriado 

Os Mistérios do Aviso Prévio

Confira uma dica de segurança importante para evitar 
rodar com o pneu murcho

so Prévio é a empresa, o valor 
mínimo da indenização corres-
ponde a um mês de salário, mas 
esse valor pode aumentar a de-
pender do número de anos que 
tenha o empregado na empresa.

Já quando quem dá o Aviso 
Prévio, é o empregado o valor 
máximo da indenização que o 
empregado pagará ao emprega-
dor será correspondente a um 
mês de salário, esse valor será 
descontado das verbas rescisó-
rias que o empregado tenha a 
receber. É por isso, que quando 
o empregado tem pouco tempo 
de casa, ao receber as verbas 
rescisórias descobre que tem 
pouco ou nada a receber.

Importante saber, que mesmo 
que o valor do Aviso Prévio pago 
pelo empregado ao emprega-
dor, seja maior que o valor das 
verbas rescisórias o empregado 
não fica com uma dívida com a 
empresa, o Contrato de Trabalho 
é simplesmente encerrado.

Quando a Aviso Prévio é tra-
balhado, se o empregado que 
pediu demissão, ele deverá tra-
balhar pelo correspondente a 30 
dias, para cumprir todo o perío-
do. Já para os empregados de-

também para encher pneus de bicicletas 
e motos.  

A Multilaser ainda oferece uma alter-
nativa de compressor com lanterna, para 
locais com pouca ou sem iluminação. O 
compressor dispõe de um cilindro metá-
lico de seis centímetros de diâmetro que 
permite maior vazão, chegando até 25 li-
tros por minuto e capacidade de pressão 
a 150 PSI. 

“Se o pneu furar ou murchar no meio 
do caminho, o usuário consegue dar uma 
rápida compressão de ar ao conectar o 
aparelho na tomada 12 V do carro. Em até 
dez minutos, o pneu estará em condições 
de rodar até um local seguro para que 
sejam tomadas as devidas providências”, 
explica Erick Magalhães, Gerente Nacional 
da linha automotiva da Multilaser.  

Os compressores da Multilaser cus-
tam a partir de R$ 65,90 e estão disponí-
veis através do link  Linha Automotiva - 
Loja Multilaser. No site da Multilaser você 
encontra a linha completa de acessórios 
automotivos, que inclui equipamentos de 
som, centrais multimídia, aspirador de pó, 
lâmpadas e câmeras de ré, entre muitas 
outras opções.  

OS RISCOS DE RODAR COM O PNEU 
MURCHO  - Além da importância de estar 
com todas as manutenções veiculares em 
dia, diversos motoristas acabam deixando 

SEGURANÇA

outros pequenos cuidados de lado, como é 
o caso dos pneus. Os perigos de transitar 
com pneus murchos ou fora da calibra-
gem correta incluem segurança, maior 
consumo de combustível e gasto irregular 
dos pneus, reduzindo a sua vida útil.  

Caso não esteja calibrado corretamen-
te, o pneu precisa trabalhar mais, gerando 
um calor excessivo e maior desgaste, cor-

rendo risco de explosão. Nesta situação, 
não  é somente o pneu que precisa gerar 
mais força, mas também o motor do veí-
culo, sendo necessário trabalhar mais 
para compensar a menor pressão de ar. 
Estes esforços refletem diretamente no 
consumo de combustível.  

A falta de pressão também faz com 
que a borracha do pneu se desgaste mais 

rápido, ocasionando deformidades em sua 
estrutura. “É por isso que o Compressor de 
Ar da Multilaser é um produto indispen-
sável para o uso de todos os motoristas ou 
motociclistas. É um equipamento compac-
to, leve e fácil de operar”, finaliza Erick.

(MF Press Global)

Antigamente o registro de um 
imóvel se dava através de um ato 
denominado Transcrição de Imóvel, 
realizado no cartório de Registro de 
Imóveis, essa forma de registro era 
regida pelo Decreto 4.857/39, já re-
vogado.

   Esta transcrição se baseava em 
registrar as transmissões de imó-
veis no denominado livro de Trans-
crição, onde ficavam transcritos os 
dados pessoais dos proprietários e, o 
imóvel era apenas  o objeto daquele 
registro, sendo assim um documen-
to deficitário em relação aos dados 
do imóvel. 

 Diferentemente de hoje na época 
em que se faziam transcrições ao se 
realizar uma alteração de proprietá-
rios, um novo número de transcri-
ção era gerado, sendo o número de 
transcrição anterior finalizado.

 No caso das matrículas isso não 
ocorre, o que dá mais segurança e 
acaba por se forcar no imóvel dis-
correndo sobre suas características, 
sofrendo alteração na numeração da 
matrícula nos casos de desmembra-
mentos de lote, e outros mais especí-
ficos, sendo exceção e não regra, já 
que a regra é o número originário 
se manter, só acrescendo as modifi-

cações.
 Com a lei 6015/73 se regulamen-

tou as práticas cartorárias inclusive 
na esfera do cartório de Registro de 
Imóveis com o livre de matrículas 
onde passaram a ser efetuados os 
registros de imóveis.

 Essa modificação não invalidou a 
situação anterior das transcrições só 
que quando de atualização por qual-
quer motivo os imóveis registrados 
no livro de transcrição passaram a 
ter seus dados no livro de matrículas, 
passando a ter uma numeração úni-
ca de matrícula.

 Na matrícula do imóvel se tem 
a correta localização, descrição de 
benfeitorias do imóvel, informações 
a respeito das transmissões e atuais 
proprietários, averbações e outras 
anotações pertinentes ao imóvel.

 Essa modificação deu mais segu-
rança e possiblidade de verificação 
da situação do imóvel para quais-
quer fins, podendo saber no caso se 
naquele imóvel se tem uma penhora 
ou não, se a pessoa que quer vender 
é proprietária ou possuidora, etc.

Importante sempre se consultar 
com um profissional para ter uma 
orientação correta na aquisição e, 
mais segurança.

mitidos sem justa causa, o Aviso 
Prévio trabalhado, terá a redu-
ção de sete dias, no período de 
trinta dias a ser trabalhado, ou, a 
redução da jornada de trabalho 
por 2 horas diárias, pelo igual 
período de 30 dias.

Em tempos de dinheiro curto 
é sempre importante refletir so-
bre o Pedido de Demissão, exis-
tem alternativas legais, a mais 
importante é Rescisão Indireta 
do Contrato de Trabalho, a po-
pular quebra. O empregado sem 
registro em carteira terá direito 
ao Aviso Prévio via Ação Judicial, 
com a cobrança dos direitos tra-
balhistas.

É fundamental, antes de to-
mar a decisão de pedir demis-
são, buscar um advogado espe-
cializado na área, que poderá 
orientar sobre o melhor cami-
nho a trilhar.
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Carregar um compressor de ar para encher pneus no porta-malas do 
veículo, um aparelho acessível, pequeno e fácil manuseio, pode te 
ajudar a escapar de imprevistos indesejáveis
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