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Palavra da
Presidente

DIMINUIR DIREITOS 
NÃO CRIA EMPREGOS
A reforma trabalhista de 2017, des-

fi gurou a CLT fl exibilizando as nor-
mas trabalhistas com o argumento de 
criar empregos, mas o obje� vo não 
foi a� ngido. Tivemos foi queda nas 
vendas, desemprego e recessão.
Temos hoje 14 milhões de desempre-
gados, sem que haja perspec� vas de 
melhoras da economia, com aumento 
dos informais e redução da arrecadação 
previdenciária em 32%. O trabalhador 
perdeu, e muito, seu poder de compra.
Vemos um grande desrespeito para com 
os trabalhadores, com a Covid-19, houve 
mudanças no contrato de trabalho que 
autorizaram as reduções da jornada e dos 
salários em percentuais de 25%, 50% e 
70% para a preservação dos empregos.
É preciso uma expansão dos negócios com 
alta geração de emprego 
e renda para propiciar di-
reitos básicos e com isso 
alavancar a economia. O 
movimento sindical pede 
respeito e tratamento 
digno aos trabalhadores 
brasileiros.
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LICENÇA ÓBITO

VOCÊ QUER SABER
NOSSO JURÍDICO RESPONDE!

?

O número de mortes no país por 
covid-19 cresce diariamente, por 
isso a importância de falarmos des-
se tema.

Existe na CLT uma previsão de 
afastamento do empregado ao tra-
balho em razão do falecimento de 
parentes próximos, essa licença é 
conhecida como licença nojo.

O termo traz estranheza, porém 
possui origem portuguesa, e tem 
como seu signifi cado profunda má-
goa, pesar, desgosto.

A licença nojo pode ser solicita-
da em caso de falecimento de al-
gum ente querido, e, os casos mais 
comuns nos quais ela é concedida 
são por falecimento de:

• Pais;

• Irmãos;

• Filhos;

• Cônjuge.

Todo trabalhador em regime ce-
le� sta, possui o direito de requerer 
a licença nojo. A licença está previs-
ta no inciso l do ar� go 473 da CLT:

“Art. 473 – O empregado pode-
rá deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário:

I – até 2 (dois) dias consecu� vos, 
em caso de falecimento do cônjuge, 
ascendente, descendente, irmão 
ou pessoa que, declarada em sua 
carteira de trabalho e previdência 
social, viva sob sua dependência 
econômica.”

Em um momento tão di� cil 

quanto o 
de morte 
de uma 
p e s s o a 
q u e r i -
da, pode 
ser que 
o em-
pregado 
não te-
nha condições de se apresentar ao 
trabalho, e necessite desse tempo 
para se recuperar. 

Por isso, a CLT especifi ca a licen-
ça nojo, ou licença óbito, como um 
dos mo� vos em que o colaborador 
pode deixar de comparecer ao tra-
balho sem sofrer descontos em seu 
salário. 

De acordo com a redação da lei, 
o afastamento previsto é de apenas 
parentes diretos; nesse caso, são os 
parentes na categoria de ascenden-
tes: pais, avós, e bisavós e na cate-
goria de descendentes fi lhos, netos 
e bisnetos. 

A licença nojo pode também es-
tar prevista nos acordos ou conven-
ções cole� vas e nesses casos, o co-
laborador poderá ter direito a mais 
dias de afastamento ou ter direito 
em caso de falecimento de paren-
tes que não estão elencados na CLT; 
nesse caso a empresa deve acatar 
essa norma e não a regulamenta-
ção cele� sta.

Marcela de Paula e Silva Simão 
OAB/SP 258.777

Departamento Jurídico do 
Sincomérciários de Riberião Preto

FIQUE 
ATENTO!

Comerciários, fi quem aten-
tos! Todos os acordos de redu-
ção de jornada e banco de ho-
ras terão valor jurídico com a 
anuência do sindicato.

EM CASO DE DÚVIDAS 
ENTRE EM CONTATO 
COM NOSSO DEPAR-
TAMENTO JURÍDICO 

PELO FONE: 
16 3995-6868.
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ESTÉTICA

• Estética Facial
• Estética Corporal
• Lash Lifting
• Alongamento dos Cílios

BOUTIQUE
• Modinha Feminina
• Moda Fitness
• Lingerie

Rua Marquês de Pombal, 
506 - Campos Elíseos

Você sabia?
Que jogos de tabuleiro ajudam a manter a memória e a 
velocidade de raciocínio?

Pesqui-
s a d o r e s 
i n g l e s e s 
divulgaram 
no fi nal de 
2019 uma 
p e s q u i s a 

afi rmando que jogar jogos de tabu-
leiro pode ajudar os idosos a manter 
suas memórias ní� das.

Foi constatado que os indivíduos 
que � nham o hábito de jogar regu-
larmente jogos de tabuleiro estavam 
mais propensos a manter suas habili-
dades de pensamento. Isso fi cou es-
pecialmente aparente com relação à 
função de memória e velocidade de 
raciocínio dos par� cipantes.

Os indivíduos com 70 anos ou mais 
que possuem o hábito de jogar jogos 
de tabuleiro refl etem um comporta-
mento posi� vo em termos de a� vida-
des da cognição, ou seja, a a� vidade 
lúdica contribui para a postergação e 
redução de intensidade da perda na-
tural de funções mentais como me-
mória, a habilidade de concentração 
e o raciocínio.

As conclusões apresentadas des-
se estudo são “mais uma evidência” 
de que a perda de algumas habilida-
des de pensamento na velhice “não 
precisa ser inevitável”. Jogar jogos de 
tabuleiro contribui para aprimorar as 
habilidades de pensamento e memó-

ria que, associado a outras medidas 
como evitar o consumo em excesso 
de bebidas alcoólicas, alimentação 
saudável e a� vidades � sicas também 
contribuem para proteger a saúde 
mental.

Em Ribeirão Preto há um lugar 
chamado Espaço Oxigênios, onde as 
pessoas exercitam o cérebro através 
de jogos de tabuleiro e desafi os lúdi-
cos.  Recomendado para crianças (a 
par� r dos 7 anos), jovens, adultos e 
idosos, o espaço está equipado com 
diversos jogos que são u� lizados nas 
sessões comandadas por profi ssio-
nais preparados que garantem que as 
a� vidades sejam direcionadas para 
atender às necessidades e demandas 
de cada um. No Espaço Oxigênios, 
além de jogar, conhecer jogos novos 
(alguns bem diferentes daqueles en-
contrados no comércio especializado 
e alguns até mesmo inéditos), se di-
ver� r, as pessoas exercitam a mente 
de uma maneira bem descontraída.
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• Microblanding
• Massagem Bronzeadora
• Depilação
• Design de Sobrancelha

• Bolsas
• Calçados
• Bijuterias
• Acessórios
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Aprenda a jogar tênis no Clube dos Comerciários
Nunca pensou em pra� car tênis? 

Acha o esporte complicado? Que tal 
repensar e inserir o tênis na sua vida 
e na de seus fi lhos? Esse esporte traz 
muitos bene� cios para a saúde � sica e 
mental, proporcionando aumento da 
autoes� ma, melhor condicionamento 
� sico, melhoria do sistema cardiovas-
cular, promove a queima de gordura, 
desenvolve os músculos e exercita o 
cérebro. Não há restrições, pode ser pra� cado desde a infância até a terceira 
idade. “Antes da prá� ca regular, é recomendado o acompanhamento médi-
co, principalmente para quem tem mais de 40 anos”, destaca o experiente 
instrutor Ricardo Cândido, recém contratado. As quadras de tênis estão à sua 
disposição. Venha pra� car e se apaixone! Atenção: disponível somente para 
associados ao Clube dos Comerciários

 A Academia Ritmo completa 20 
anos promovendo saúde e bem-es-
tar. Ao longo dessas duas décadas, 
essa inicia� va arrojada do Sinco-
merciários, ganhou inúmeras mu-
danças e ampliações para oferecer 
sempre o melhor para o associado 
e à comunidade de Ribeirão Preto. 
Uma academia completa, com equi-
pamentos modernos e profi ssio-
nais capacitados e comprome� dos 
com os avanços na área da educa-
ção � sica e do fi tness, contemplan-
do variadas modalidades. A Ritmo 
sempre buscou oferecer horários 
alterna� vos que se encaixam na ro-
� na de trabalho dos comerciários. 
Além de toda infraestrutura do es-
paço, o clima e o ambiente da Rit-
mo incen� va o fortalecimento de 
laços de amizade, namoros e até 
casamentos.”Estamos muito felizes 
com os resultados de sucesso desse 
empreendimento, num esforço de 
proporcionar melhor qualidade de 
vida aos trabalhadores”, destaca a 
presidente Regina Pesso�  Zagre�  .

Rua Marquês de Pombal, 506 
Campos Elíseos

Fone: 16 9.8152-4592

Caros associados, a sua mensalidade é impres-
cindível para que possamos manter e ampliar os 
bene� cios que oferecemos. Caso a sua mensa-
lidade esteja em atraso, compareça à sede so-
cial e solicite um parcelamento. Pensaremos 
juntos a melhor opção para que você con� -
nue a desfrutar de todos os bene� cios que 
seu sindicato pode te proporcionar. Infor-
mações pelo fone: (16) 3995-6868.


