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Os idosos e o mercado 
de trabalho

O aumento de pessoas acima de 65 
anos no mercado de trabalho é fato. Se-
gundo pesquisas do IBGE, a tendência é 
de	que	sejam	maioria	no	futuro;	esti	ma-
se que ultrapasse os 73 milhões em 2060, 
com	 uma	 expectati	va	 de	 vida	 de	 76,3	
anos.

Longe de contar com uma aposenta-
doria tranquila, muitos idosos precisam 
complementar	a	renda,	além	do	legíti	mo	
desejo	 de	 serem	 úteis	 e	 produti	vos.	 Os	
idosos experientes, antes barrados na in-
serção ao mercado de trabalho, passam 
a	 ser	 necessários	 nos	mais	 diversos	 seg-
mentos	 incluindo	o	 comércio	 e	 serviços.	
O	modelo	 anti	go	 não	 é	mais	 compatí	vel	
com a realidade, obrigando as empresas 
a	reverem	esta	postura.

Pesquisas	da	área	de	RH	revelam	que	
esses	profi	ssionais	são	mais	responsáveis,	
cuidadosos,	 produti	vos,	 éti	cos,	 toleran-
tes,	educados	e	carismáti	cos,	característi	-
cas essenciais para lidar com clientes.

É	urgente	que	se	promova	a	requalifi	-
cação	e	se	crie	sistemas	de	incenti	vo	aos	
profi	ssionais	mais	 experientes,	 já	 que	 as	
empresas	 desejam	 profi	ssionais	 habilita-
dos	frente	aos	avanços	tecnológicos.	

	Os	desafi	os	são	grandes	e	só	aumen-
taram	com	o	fl	agelo	da	pandemia	do	Co-
ronavírus,	 que	 impactou	 cruelmente	 a	
vida	dos	trabalhadores	idosos.	Eles	estão	
mais expostos e são discriminados porque 
as	empresas	querem	evitar	o	risco;	outros	
decidiram se afastar até que se tenha a 
vacinação	efeti	vada.	A	mudança	de	para-
digma está posta e não 
há como fugir. 

Mais que nunca a 
sociedade precisa re-
pensar e humanizar a 
relação capital-traba-
lho. Estamos juntos 
nessa luta!
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Convenção Coletiva de Trabalho 2020 /2021
Comerciários terão 2,94% de reajuste salarial
Foi	 assinada,	 entre	 o	 SINCOMER-

CIÁRIOS	 -	 Sindicato	 dos	 Emprega-
dos	no	Comércio	de	Ribeirão	Preto	e	
região	e	o	SINCOVARP	–	Sindicato	do	
Comércio	 Varejista	 de	 Ribeirão	 Pre-
to	e	Região,	a	Convenção	Coleti	va	de	
Trabalho 2020-2021. Os comerciários 
terão	reajuste	de	2,94%,	(dois	vírgula	
noventa	e	quatro	por	cento).	“As	ne-
gociações	foram	extensas	devido	a	pandemia	da	Covid-19,	visto	que	o	setor	
do comércio foi bastante prejudicado; conseguimos manter todas as demais 
cláusulas	(econômicas	e	sociais).		Com	o	intuito	de	preservar	os	empregos	e	
garanti	r	direitos.	As	“Diferenças	Salarias”	de	01/09/2020	a	31/01/2021	deve-
rão	ser	pagas	em	4	parcelas,”	destacou	a	presidente	Regina	Pessoti		Zagretti		.

Dia da Mulher Coragem
O	Dia	 Interna-

cional da Mulher, 
celebrado no 8 
de março, sim-
boliza a luta das 
mulheres contra 
a discriminação e 
por igualdade de 
direitos	 civis,	 so-
ciais,	 políti	cos	 e	
culturais.	A	ONU	Mulheres	lançou	o	tema:	“Mulheres	na	liderança:	Alcançando	
um	futuro	igual	em	um	mundo	de	COVID-19,	com	o	propósito	de	celebrar	os	
enormes esforços de mulheres e meninas em todo o mundo na construção de 
um	futuro	mais	igualitário	e	na	recuperação	da	pandemia	de	COVID-19.	A	cam-
panha	enfoca	a	parti	cipação	da	mulher	e	tomada	de	decisões	na	vida	pública,	
a	eliminação	da	violência,	remuneração	igual,	divisão	igual	de	trabalho	domés-
ti	co	e	de	cuidados	não	remunerados,	o	fi	m	de	todas	as	formas	de	violência	e	
acesso	pleno	aos	serviços	de	saúde.		

As	mulheres	foram	as	mais	ati	ngidas	pela	crise	no	mercado	de	trabalho	du-
rante	a	pandemia	do	novo	coronavírus,	fi	cando	quase	metade	delas	 fora	do	
mercado	de	trabalho;	encararam	a	situação	de	confi	namento,	o	desequilíbrio	
na	divisão	de	tarefas	domésti	cas	se	ampliou,	resultando	em	mulheres	cada	vez	
mais	sobrecarregadas.		Ainda	hoje	não	contam	com	um	plano	sólido	e	seguro	
para a reabertura de creches e escolas.

Nesse março de luta, exigimos mais respeito do poder público e da socieda-
de para com as questões femininas. Enaltecemos a coragem dessas corajosas 
mulheres, em especial as que estão na linha de frente, que seguem com todas 
as	adversidades,	mantendo	a	moti	vação	e	a	esperança.		Parabéns!	Ser	Mulher	
é	ousar,	insisti	r,	seguir	em	frente	e	lutar.	Toda	mulher	traz	em	si	a	esperança	de	
renovação	e	confi	ança	em	um	futuro	melhor!
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Convenção Coletiva de Trabalho 
para 2020 a 2021 

Foram concluídas as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 
para 2020 a 2021 e destacamos as cláusulas.

1. Aos salários fixos correção salarial 
•	2,94%	a	partir	de	setembro	2020

2.  Pisos Pisos para empresas com 
mais de 10 empregados

Pisos para empresas com 
até 10 empregados

Empregados geral R$ 1.505,00 R$ 1.361,00

Faxineira e copeira R$ 1.328,00 R$ 1.250,00

Caixa R$ 1.619,00 R$ 1.519,00

Garantia comissionista R$ 1.766,00 R$ 1.633,00

Office boy e empacotador R$ 1.062,00 R$ 1.051,00

3. Diferenças Salarias de 
01/9/2020 a 31/01/2021
•	Serão pagas em 4 parcelas

4. Indenização de quebra de caixa 
•	R$ 74,00

5. Horas extras
•	Terão acréscimo de 60%

6. Auxílio Funeral 
•	Indenização de 40% do salário 
normativo

7. Homologações
•	Serão realizadas obrigatoria-

mente na sede do sindicato, 
para empregados com mais 
de um ano

8. Estabilidade da aposentadoria
•	Dois	 anos	 estabilidade	 para	

empregados com até 28 anos 
homens e 23 anos para mulhe-
res (que trabalham na mesma 
empresa)

9. Estabilidade da gestante
•	Período	de	75	dias	após	termi-

no da licença maternidade
10. Compensação horário de tra-
balho
•	As	empresas	deverão	formali-

zar a implantação do banco de 
horas

11. Abono de falta ao pai ou mãe
•	Para acompanhamento em 
consultas	médicas	de	 seus	fi-
lhos menores de 14 anos no li-
mite de uma por mês. Interna-
ção de até 15 dias terão faltas 
abonadas

12. Trabalho em feriado - Bonifi-
cação aos empregados para 8 ho-
ras de trabalho:
•	Para empresas acima de  
10	empregados:	R$	45,00

•	Para empresas com até 10 
empregados:	R$	34,00	

13. Fornecimento de uniformes e 
equipamentos de segurança
•	Quando for exigido pelas em-

presas, serão fornecidos gra-
tuitamente
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Convênios com descontos especiais em produtos e 
serviços para você comerciário, associado ao sindicato

Para que serve uma análise? 

NOVO CONVENIADO - PSICOLOGIA

 Fone: (16) 9.9709-9126

Melissa Frangella Lozano
Rua Francisco Riccione, 165 - Ribeirânia

O	objeti	vo	da	análise	é	facilitar	o	con-
tato	das	pessoas	com	seus	próprios	sen-
ti	mentos,	pensamentos	e	comportamen-
tos	repeti	ti	vos	que,	muitas	vezes,	podem	
causar	 sofrimento.	 Diferentemente	 de	
um	 tratamento	 médico	 convencional,	
o psicanalista não se foca no corpo do 
paciente, mas em sua fala, e com base 
nela,	 faz	 sua	 intervenção.	Deste	modo,	
através	 de	 uma	 escuta	 que	 o	 paciente	
faz de si mesmo, é dado o espaço para 
que	 possa	 ser	 criado	 um	 novo	 ti	po	 de	
relacionamento entre o paciente consi-
go mesmo, com o outro, representado 
na	fi	gura	do	analista,	e	com	seu	próprio	
sintoma, conferindo e, em alguns casos, 
desvendando	o	signifi	cado	deste.	O	pa-
pel do analista é fundamental para que 
o	paciente	possa	 ter	 uma	nova	 ati	tude	
diante de seus problemas, principalmen-
te no que tange a responsabilizar-se por 
eles,	criando,	assim,	um	novo	si-mesmo,		
simultaneamente se desfazendo e se re-
construindo enquan-
to sujeito. Neste mo-
vimento	de	 rasgar-se	
e remendar-se, surge 
a	vida.

Psicanálise - CRP 06/119696

•	Consultas	com	profi	ssionais	especializados		•	Parcelado	em	até	12x	no	
cartão	sem	acréscimo	•	Pagamento	à	vista	com	desconto	de	30%	nas	ar-
mações	e	10%	nas	lentes	•	Ajuste	e	manutenção	de	óculos	permanente

Rua	Amador	Bueno,	635	-	Centro	-	Ribeirão	Preto	/	SP

Empresários, estamos abrindo novas oportunidades de convênio, caso deseje oferecer descontos e vantagens aos 
comerciários associados, entre em contato pelo fone (16) 3995-6868 (Adalberto). Nossa contraparti da é a divulgação da 
sua empresa nas nossas redes sociais.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

NOVO CONVENIADO - ÓTICA

16 9.9400-6129 16 3610-2551

Associe-se ao seu sindicato. Informações (16) 3995-6868

CONVÊNIOS MÉDICOS 
E ODONTOLÓGICOS

CONVÊNIOS 
CIDADE DE BATATAIS
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