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O home oﬃce ou escritório em casa,
foi uma forma de combater o avanço
da contaminação da Covid-19, em março de 2020, evitando a circulação ou
aglomeração das pessoas. Aos poucos
passou a ser visto como uma grande solução logística para redução de custos
das empresas que optaram pela transferência de uma grande parte dos empregados para esse sistema.
Os empregados tiveram que se
adaptar a esta nova forma de trabalho
e logo começaram a surgir os problemas, como falta de espaço disponível
na residência; a empresa deveria colocar à disposição equipamentos de computação, assumir despesas de água,
luz, controle de jornada, etc e ainda
ressarcir despesas com manutenção.
Os patrões perceberam que a ausência destes empregados na empresa resultou em perda de eficiência em
razão de não ser possível a troca de
experiências entre os colegas de trabalho, dessa forma, muitas estão optando
pelo trabalho presencial com jornada
integral ou pelo sistema híbrido, dois
dias online e os restantes de forma presencial.
As redes sociais são uma realidade,
elas aproximam as pessoas, porém o
uso excessivo causa redução da comunicação presencial e das conversas
em família, causando desgaste mental,
principalmente para as crianças. Não
podemos fugir do mundo digitalizado, ele permeia nossa
vida pessoal, familiar
e profissional, porém é
importante termos um
equilíbrio e seletividade para que nossa sanidade e tranquilidade
sejam preservadas.

Foi assinada entre o Sincomerciários de
Ribeirão Preto e Região e o SINCOVARP –
Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto e Região, a Convenção Coletiva
de Trabalho 2021-2022. Os trabalhadores comerciários de Ribeirão Preto e das
demais 12 cidades que compõem a base
territorial representada pelas entidades, A presidente do Sincomerciários, Regina Pessoti Zagretti e o
Lopes, presidente do SINCOVARP
terão reajuste de 10,42% (dez vírgula qua- Sr. Paulo CésarnaGarcia
assinatura da Convenção
renta e dois por cento), incidente sobre os
salários já reajustados em 01 de setembro de 2020. As cláusulas econômicas e
sociais vigorarão de 01/09/2021 a 31/08/2022.
As diferenças salariais referente aos meses de setembro, outubro e novembro
de 2021 deverão ser pagas em 3 parcelas (janeiro, fevereiro e março de 2022).
“A categoria comerciária obteve um índice de aumento de 10,42%, bem maior
do que o do ano anterior, na pretensão de repor as perdas ocorridas devido à
pandemia da Covid-19. As negociações foram intensificadas e obtiveram sucesso
com a recuperação salarial dos índices da inﬂação. Algumas das cláusulas sociais
foram aprimoradas ou mantidas “, destacou a presidente Regina Pessoti Zagretti.
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Convenção Coletiva de Trabalho
para 2021 a 2022
Foram concluídas as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho
para 2021 a 2022 e destacamos as cláusulas.

1. Aos salários fixos correção salarial
• 10,42% a partir de setembro 2021
2. Pisos

Pisos para empresas com Pisos para empresas com
mais de 10 empregados
até 10 empregados

Empregados geral

R$ 1.662,00

R$ 1.503,00

Faxineira e copeira

R$ 1.466,00

R$ 1.380,00

Caixa

R$ 1.788,00

R$ 1.677,00

Garantia comissionista

R$ 1.950,00

R$ 1.803,00

Office boy e empacotador

R$ 1.172,00

R$ 1.161,00

3. Diferenças Salariais de set/out/
nov de 2021
•

Serão pagas em 3 parcelas
(jan/fev/mar de 2022)

4. Indenização de quebra de caixa
• R$ 82,00
5. Horas extras
• Terão acréscimo de 60%
6. Auxílio Funeral
• Indenização de 40% do salário
normativo
7. Homologações
• Serão realizadas obrigatoriamente na sede do sindicato,
para empregados com mais
de um ano de contrato
8. Estabilidade da aposentadoria
• Dois anos estabilidade para
empregados com até 28 anos
homens e 23 anos para mulheres (que trabalham na mesma
empresa)
9. Estabilidade da gestante

10. Compensação horário de trabalho
• As empresas deverão formalizar a implantação do banco de
horas
11. Abono de falta ao pai ou mãe
• Para acompanhamento em
consultas médicas de seus filhos menores de 14 anos no limite de uma por mês. Internação de até 15 dias terão faltas
abonadas
12. Trabalho em feriado - Bonificação aos empregados para 8 horas de trabalho:
• Para empresas acima de
10 empregados: R$ 50,00
• Para empresas com até 10
empregados: R$ 38,00
13. Fornecimento de uniformes e
equipamentos de segurança
• Quando for exigido pelas empresas, serão fornecidos gratuitamente

• Período de 75 dias após termino da licença maternidade
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Volta às aulas!
10 DICAS DE COMO E QUANDO COMPRAR O MATERIAL ESCOLAR
A lista de material escolar que os pais
recebem todos os anos, embora seja
cheia de itens, há uma preocupação em
adquiri-los com qualidade e melhores
preços. É importante que essa aquisição
não gere desgaste e muito menos problemas familiares. Então, que tal algumas dicas?
1ª - Adquira o material em lojas especializadas, pois lojas populares, que
prometem preço baixo, trabalham com
produtos de baixo custo, consequentemente de baixa qualidade (muitas vezes
sem o selo INMETRO), correndo o risco
de ter produtos com alta toxidade.
2ª - Produtos de qualidade nem sempre tem preços maiores que os DE QUALIDADE INFERIOR. Muitas vezes em um
MESMO fabricante encontram-se artigos com diferencial de preço, ou seus
análogos.
EXEMPLOS: Ao escolher um lápis,
lápis de cor ou giz de cera, há os de
primeira linha, como:    Faber Castell,  
Acrilex,  Pilot, Tilibra, Compactor, Maripel e na  linha de importados de custo
menor, produtos da Linha CIS Sertic, tradicionais e confiáveis. Fique atento aos
EMBORRACHADOS; o E.V.A.,  se for sem
procedência, pode expor a criança à séria INTOXICAÇÃO, caso inalado ou colocado na boca. Opte pelas marcas Seller
e Kreateva. O mesmo vale para papéis

decorados.
4ª - IMPORTANTE: QUANDO COMPRAR?   A resposta é simples: JÁ, AGORA, IMEDIATAMENTE. As altas taxas de
impostos e o dólar em alta, determinam
o preço final do material. A compra antecipada pode representar economia de
cerca de 30%.
5ª - Reavalie materiais do ano anterior que podem ser aproveitados.                    
6ª - PESQUISE: Escolha a loja e as
marcas, faça pesquisa de preço, para obter maior qualidade com o menor custo.
7ª - Compare o número de itens cotados, a similaridade de marcas e as
condições de pagamento.
8ª - Não foque apenas no desconto,
calcule o preço final, compare, nunca
acredite em um desconto geral de 20 ou
30%;  5% de desconto equivale a MAIS
de 6 meses em APLICAÇÃO ou poupança.
9ª - LEMBRE-SE: desconto alto significa preço superdimensionado para impressionar o cliente, que não faz cálculo.
10ª - A INDICAÇÃO pela escola de um
fornecedor ou a venda de material pela
mesma, NÃO DEVE ser encarada como
obrigação.
Seguindo essas dicas com certeza
sua compra não será um problema, mas
sim a alegria de poder ver seu filho encaminhado.  
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