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Está aberta a campanha salarial 2015
A campanha salarial
2015 já começou. Chegou o
momento em que precisamos estar ainda mais unidos.
A construção da pauta é a
primeira ação da nossa campanha salarial, e neste
momento vamos definir
quais as reivindicações que
iremos defender durante as
negociações com o sindicato
patronal, mas para isso é
necessário a participação
dos trabalhadores.
Chegou a hora dos trabalhadores expor seus anseios, suas idéias, seus problemas do dia-dia no trabalho e
a sua indignação. A assembléia geral é o momento de
maior importância para os
trabalhadores, por que
todas as decisões são toma-

das neste espaço, com respeito à liberdade de expressão e aos princípios democráticos.
Acreditamos que cada
trabalhador tem muito a contribuir no processo de construção da pauta, através da
sua experiência e vivencia
diária no trabalho. Precisamos estar juntos nessa caminhada, pois a força do sindicato reside em cada trabalhador, mas não isoladamente e sim coletivamente.
Esperamos que cada
trabalhador se conscientize
da importância em participar da Assembléia Geral,
pois como diz o ditado:
“uma andorinha sozinha
não faz verão”. Contamos
com a sua presença!

Assembléia Geral

dos trabalhadores no comércio
de Betim e região.

Encontro Nacional dos Dirigentes
Comerciários da UGT

Dirigentes sindicais comerciários da UGT se reúnem
em Belo Horizonte e encaminham a “Carta de BH” à
presidenta Dilma Rousseff. Página 2.
A PROFISSÃO DO COMERCIÁRIO
Advogado explica a
importância da lei federal
que regulamenta a
profissão do comerciário.
Página 3

ACORDO PARA O HORÁRIO
ESPECIAL DE DEZEMBRO
Empresas devem procurar o
sindicato para fazer o
acordo. Página 3

Local: Sede do Sindicato
MOMENTO DE REFLEXÃO

Av. Governador Valadares, 888, Centro
Betim.

O Verdadeiro sentido do
natal.

Data: 18/12/2014

Página 3

INFORMES
Dia do comerciário é
ignorado por algumas
empresas na cidade de
Esmeraldas.
Página 4

Horários:
Vejam as novidades do

1ª Chamada: 7:30 Horas
2ª Chamada: 20:00 Horas

INASEC e do Cartão do
Comerciário.
Página 4

+ Informações: (31) 3532-2707
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Celma Alves

Amigas e amigos,
O ano de 2014 está terminando e com
ele a necessidade de reflexão. Diversas situações marcaram o ano em nosso país.
Vivenciamos a copa do mundo, ora aos gritos de “não vai ter copa” ora aos gritos de
“vai ter copa”. Elegemos os nossos representantes em uma eleição complicada, no
qual o mais importante não era apresentar
propostas concretas para a sociedade e sim
o chumbo trocado entre os candidatos.
Convenhamos, foi uma eleição despolitizada. Presenciamos os índices da criminalidade aumentar em nossa cidade e em todo
país, e junto a ele a inevitável sensação de
insegurança e impotência. Infelizmente
estamos vivendo com medo. Celebramos o
aniversário de um ano da regulamentação
da nossa profissão, uma conquista histórica
para a nossa categoria. O nosso Sindicato
obteve importantes conquistas para os trabalhadores, o cartão do comerciário é uma
delas. Mas é preciso avançar mais e o
momento oportuno é agora.
A campanha salarial 2015 está aberta. Precisamos definir a nossa pauta de reivindicações e enviar para o sindicato patronal até o dia 31 de dezembro. Por isso nesta
edição convocaremos a Assembléia Geral
dos trabalhadores para a tirada da pauta.
Sua participação é muito importante, pois
precisamos somar esforços para alcançar os
nossos objetivos. Juntos somos fortes e
faremos o melhor para a nossa categoria,
podem ter certeza.
Desejamos a todos as comerciárias e
comerciarios um final de ano abençoado e
estaremos juntos para o que der e vier. Desejamos que todos os objetivos de vida, individuais e coletivos, sejam alcançados. E não
deixem de sonhar, pois o caminho das conquistas reside nos sonhos. Viva a categoria
comerciária! E que venha 2015!

Nos dias 30 e 31 de Outubro de 2014, sindicalistas comerciários reuniram-se na Plenária
Nacional dos Dirigentes Comerciários da União
Geral dos Trabalhadores para debater os avanços
e os desafios da categoria nos últimos anos, principalmente a partir do dia 14 de Março de 2013,
data em que foi regulamentada a profissão no
Brasil. O evento foi sediado em Belo Horizonte e
contou com a presença da diretoria do Sindicato
dos Comerciários de Betim e Região. A data do
evento não poderia ser melhor, pois no dia 30 de
Outubro comemoramos o Dia do Comerciário,
como prevê a Lei 12.790/2013 que dispõe sobre a
regulamentação da profissão do comerciário.
A proposta do encontro foi avaliar os avanços e os desafios da categoria após a regulamentação da profissão e, também, definir ações conjuntas em nível municipal, estadual e nacional para o
fortalecimento dos comerciários na luta por
melhores salários e condições de trabalho.
Os baixos salários e a jornada exaustiva de
trabalho foi considerado por todos os debatedores e participantes como um dos principais problemas enfrentados pelos trabalhadores no comércio. “É absurdo sermos uma das maiores categoria
profissional do país e ainda termos uma média
salarial muito inferior em comparação a outras
categorias”, afirmou Ricardo Patah, presidente do
Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da UGT
Nacional.
A jornada de trabalho dos comerciários é
de 8 horas diárias e 44 horas semanais, (Art. 3° da
Lei 12.790/2013), porém, os trabalhos aos domingos e feriados, defendido e estimulado pelo setor
empresarial, tem provocado o descumprimento
da legislação e favorecendo a precarização do
trabalho. A redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais também foi destaque entre as
bandeiras de luta defendidas pelos dirigentes.

Renato Ilha

Divulgação

E que venha 2015!

Encontro nacional aponta os avanços
e os desafios da categoria comerciária

“Carta de BH”
Ao final do evento foi elaborada e aprovada a
“Carta de Belo Horizonte”, que contém as principais
reivindicações dos comerciários brasileiros filiados à UGT e
as metas para 2015. O documento foi entregue em mãos à
presidenta Dilma Rousseff no ultimo dia 05 de Novembro
de 2014 pelo presidente da UGT Nacional, Ricardo Patah.
A carta prevê, dentre outros temas, o
desenvolvimento de ações junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego, apresentando denuncias contra as empresas
que desrespeitam a Lei 12.790/2013 que regulamenta a
profissão; ações conjuntas de mobilização para cobrar dos
vereadores, deputados e senadores a regulamentação de
leis que humanizem o trabalho do comerciário,
principalmente em temas como o labor aos domingos e
feriados; a mobilização em nível nacional para criação do
Piso Salarial Nacional; exigência de maior rigor do
Ministério do Trabalho e Emprego no seu papel
fiscalizatório, no sentido de combater a precarização e
informalidade no comércio.
A carta na íntegra pode ser visualizada em nosso
site: www.secbetim.org.br.

Sindicato dos Comerciários de Betim
e Região defende o trabalho de base
O encontro possibilitou a troca de experiências
entre dirigentes sindicais de todo país, com destaque
para os desafios na realização de um trabalho de base
efetivo, principalmente pela grande rotatividade dos
trabalhadores no comércio. O diretor do Sindicato dos
Comerciários de Betim e Região, Thiago Henrique,
relatou a experiência vivenciada no Centro de Distribuição do Walmart (Betim) em julho deste ano, no qual foi
conquistado, entre outros benefícios, o reajuste salarial de 16,8%. “A conquista deste reajuste só foi possível
por que as trabalhadoras e os trabalhadores estavam
organizados, e esta organização é fruto de um trabalho
de base”, declarou o diretor. Thiago também ponderou
sobre a necessidade de estar próximo dos trabalhadores, estimulando a participação da categoria e contribuindo para a politização dos comerciários. “A legitimidade da nossa atuação vem dos trabalhadores, por isso
precisamos estar mais próximos, atuando diretamente
na base”, relatou o diretor.

Renato Ilha

Palavra da presidente
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Juridíco

Lei 12.790 de 14 de Março de 2013: a regulamentação da profissão comerciário.

Divulgação

A regulamentação da profissão do comerciário é um divisor de águas
na história da nossa categoria. Antes do dia 14 de Março de 2013, data em que
foi sancionada a lei 12.790, as funções como atender, vender, e receber por
exemplo, tão específicas dos comerciários, eram apenas atividades
remuneradas.
Agora somos uma profissão reconhecida em lei federal e isso é muito
importante. Isso significa que temos uma regra geral que deve ser seguida em
nível nacional.
Para explicar sobre a regulamentação da profissão, entrevistamos o
advogado Ney César Pena de Azevedo, acessor jurídico do sindicato. Ele
explica quais os avanços e os principais desafios para a categoria tendo a vista a
nova legislação.

‘’Obrigatoriamente as

Ney, qual a importância da lei federal que regulamenta a profissão do comerciário?
A Lei é muito importante. Mesmo que ainda seja uma Lei de texto resumido, já
é um grande passo para o fortalecimento da categoria, traçando as diretrizes
mínimas para exercício da função de comerciário. É mais fácil aperfeiçoar uma
Lei, através de alterações, do que criá-la. O primeiro passo já foi dado, agora
cabe o fortalecimento da luta para melhoria da Lei e consequentemente,
obtenção de mais conquistas aos comerciários.
A lei estabelece a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, sendo que qualquer alteração deve ser negociada com o sindicato profissional. Qual a
importância disso?
Fortalece a participação dos sindicatos no processo de negociação coletiva e
evita o elastecimento da jornada de trabalho, situação muito comum no
comércio, principalmente na véspera de datas festivas e feriados e também no
final de ano. Obrigatoriamente as empresas deverão procurar o Sindicato dos
Trabalhadores, caso queiram propor alguma alteração na jornada de trabalho.
Isso inibe a prática de abusos, principalmente o excesso de horas extras, já que,
passando pelo crivo do Sindicato, não será permitido que haja prejuízo aos
trabalhadores.
Como podemos usar a lei durante as negociações coletivas?
A Lei fortalece o trabalhador do comércio e o Sindicato nas negociações. Partindo dos direitos já garantidos pela Lei, cabe ao Sindicato e, principalmente,
aos trabalhadores, por meio de sua mobilização, a luta pela conquista de benefícios ainda maiores.

empresas deverão procurar o Sindicato dos
NEY CÉSAR PENA DE AZEVEDO é advogado
do Sindicato dos Comerciários de Betim e
Região. Graduado em Direito pela PUCMINAS e Pós-Graduado em Direito
Processual pelo IEC-MG. Sócio do Escritório
Accioly, Azevedo e Melo, atua nas áreas de
Direito Trabalhista, Sindical e Cível,
atendendo à diversas entidades sindicais
de trabalhadores em Minas Gerais.

Trabalhadores, caso
queiram propor alguma alteração na jornada de trabalho’’

De modo geral, qual a sua avaliação sobre a lei, considerando o aspecto político e jurídico?
Foi uma grande conquista para os comerciários, mas ainda deixa a desejar em
alguns aspectos. Por exemplo, a Lei é omissa quando não aborda as condições
de trabalho da mulher, hoje tão presente no comércio. Também não trata de
regulamentar o trabalho em domingos e feriados, a questão da segurança do
trabalhador do comércio, hoje sujeito a todo tipo de violência, dentre outros
temas relevantes. Mas, de qualquer forma, a publicação da Lei 12.790/2013
deve ser comemorada pelo trabalhador. Agora é preciso um movimento em
nível nacional para exigir alterações na lei que de fato repercuta no cotidiano
dos comerciários.

Horário de Dezembro

Reflexão

Horário de Dezembro deve ser
negociado com o Sindicato

Sentido do Natal

No dia 25 de Novembro de 2014 foi enviado ao Sindicato Patronal do
Comércio de Betim e Região (SindBetim) a proposta de acordo para horário
especial de Dezembro, como prevê a Lei 12.790/2013. Porém, no dia 27,
recebemos um ofício da patronal alegando o não interesse em negociar o
acordo. Com isso, não existe autorização legal para mudança no horário de
trabalho no mês de Dezembro, nem permissão para o funcionamento nos
domingos deste mês.
A Lei Federal 12.790 de 14 de Março de 2013 é muito clara em relação
à jornada de trabalho dos comerciários. “Art. 3º. A jornada normal de trabalho
dos empregados no comércio é de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) semanais. E também é esclarecedora ao mencionar que qualquer
alteração deve ser negociada com o sindicato dos empregados. “§ 1º.
Somente mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho poderá
ser alterada a jornada normal de trabalho estabelecida no caput deste artigo”.
Mesmo assim, o sindicato patronal se posicionou contrário à proposta do
acordo, desrespeitando a lei que regulamenta a profissão e o direito dos
trabalhadores.
As empresas que tem interesse em negociar o acordo especial para
funcionamento em Dezembro devem procurar o Sindicato dos Comerciários
de Betim e Região, situado à Av. Governador Valadares, 888, centro Betim. As
empresas que não firmarem o acordo e estenderem a jornada de trabalho no
mês de dezembro estão sujeitas as penalidades nos termos da legislação
vigente.

Fernanda Brum

Quanta lembrança me traz o Natal
Parte da infância que não volta mais
Arvores, luzes me fazem sonhar
Sinto que algo precisa mudar
Onde está o verdadeiro sentido?
Natal real é ter Jesus como amigo!
Há correria por todo lugar
Tanta euforia me faz questionar
Se a humanidade entendeu o porque
De Deus enviar-nos tão lindo bebê
Onde está o verdadeiro sentido?
Natal real é ter Jesus como amigo!
Quando se crê no motivo real
De comemorar com alegria o Natal
Um sentimento de paz e de amor
Vem logo habitar nosso interior
Aleluia! Sim encontrei o sentido
Natal real é ter Jesus como amigo!
Fonte: Vagalume
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Benefício

O Cartão do Comerciário já é um sucesso
Divulgação

Trabalhadoras no comércio de Betim relatam as primeiras experiências com o
cartão do comerciário e demonstram na prática a importância dos benefícios.
“Eu fiz uma compra de medicamentos para minha mãe que é minha
dependente e eu achei o desconto
muito bom. Na realidade a gente
nunca teve esse benefício no comér-

Você ainda não possui o cartão do comerciário?
A hora é agora! Chegou a sua vez. Quem aderir
ao cartão até o dia 10/01/2015 terá uma
vantagem especial. Ligue nos telefones (31)
3081-4708 ou 2571-4718 e saiba mais.

cio, e as consultas são bem mais em
temos o direito. Concerteza o cartão
do comerciário foi muito importante

Divulgação

para o trabalhador”.

Juliana Patrícia Ferreira
Comerciária há 14 anos

“Achei muito bom a facilidade nas
consultas médicas. Além de ter o
desconto com o cartão, a clínica é de
fácil acesso a todos. Sempre consultei na Cuidar através do sindicato e
adoro os médicos de lá, a clínica é
excelente. Também tem a facilidade
de usar o cartão e pedir para descontar em folha, porque as vezes a gente
ta sem dinheiro e precisa de um medicamento e o cartão ajuda muito. O
desconto de até 60% nas farmácias
também é muito bom, não consegue
um desconto desse tipo pagando à
vista. E através do cartão sei que o
sindicato vai conseguir mais benefícios. Sempre fui sindicalizada desde
que trabalho em Betim e acho muito
importante o trabalho do sindicato”.

Faça uma visita ao INASEC.
Rua Servidor Alfredo de Oliveira Braga (antiga
rua Gervaso Lara),240 , Centro Betim (Ao lado do
restaurante do Hudson).
Divulgação

conta. Por que na verdade agora nós

“Pra mim foi muito satisfatório a criação desse benefício, porque até então
nós não tínhamos nenhum benefício.
A gente era totalmente dependente
do SUS e sabemos das dificuldades
nos postos de saúde e também para
fazer algum exame. Estou muito satisfeita com o INASEC e os benefícios que
ele oferece através do cartão do
comerciário, as consultas tem um
preço acessível, temos facilidade para
fazer exames e também os descontos
nos medicamentos que chega até
60%. Isso facilitou muito a vida dos
comerciários e agradecemos o sindicato por tudo isso”.

Jordana Barreto dos Santos Xavier
Comerciária há 9 anos

Informes

ACONTECEU EM ESMERALDAS!
acima. As empresas que não
No dia 30 de outubro
compareceram na reunião serão
comemoramos o dia do comerciário, e
convocadas no Ministério do Trabalho e
para a cidade de Esmeraldas o comércio
Emprego e posteriomente, se necessário,
deveria permanecer fechado, garantindo a
serão acionadas na Justiça do Trabalho.
folga para os trabalhadores. Porém, a
Quem trabalhou no dia 30 de
diretoria do sindicato presenciou a
Outubro de 2014 em Esmeraldas, tem o
abertura de algumas lojas no município, o
direito de receber os valores citados. Os
que não é permitido pela Convenção
t ra b a l h a d o re s d e v e m o b s e r va r o
Coletiva de Trabalho, de acordo com
pagamento de Janeiro (referente ao
cláusula 29ª.
trabalho no mês de dezembro) e verificar
As empresas que abriram no dia
se os valores foram pagos devidamente. E
devem pagar aos funcionários a multa por
fiquem atentos: não assinem o recibo de
descumprimento da Convenção (R$ 78,18)
pagamento sem constar os valores da
e a gratificação pelo trabalho no feriado
multa e da premiação pelo trabalho no
(R$ 45,50), e também conceder uma folga
feriado. O Sindicato fez a sua parte na
compensatória em até 60 dias. Os valores
defesa dos direitos dos trabalhadores de
devem ser pagos em Janeiro e constar no
Esmeraldas, agora é a vez de cada um
contra-cheque, que também serão
fiscalizar se a empresa efetuou os
enviados ao sindicato para confirmação do
pagamentos. Qualquer dúvida, entre em
pagamento.
contato com o sindicato no telefone (31)
O Sindicato convocou as empresas
3532-2707.
para uma reunião que aconteceu nos dias
02 e 03 de dezembro, no qual foi exposto
os
Página 2
fatos e cobrado os pagamentos citados

FERIADO!
DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014
(NATAL) E DIA 01 DE JANEIRO
DE 2015 (CONFRATERNIZAÇÃO
UNIVERSAL), O COMÉRCIO
DEVERÁ PERMANECER
FECHADO, GARANTINDO FOLGA
PARA TODOS OS
TRABALHADORES.

