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Campanha Salarial 2016
Cesta
básica
gratuita

PLR

+

Piso
salarial
de
R$1.200,00

Ticket
alimentação
no valor de
R$ 14,80/dia

empregos, direitos
e salários

28 anos de luta
Em 2016 o Sindicato dos Comerciários de
Betim e região completa 28 anos. Muitas histórias, lutas e conquistas fizeram parte dessa
trajetória. Desde a fundação, o Sindicato tem
garantido a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece mais direitos
e benefícios aos comerciários que não estão
garantidos pela CLT.

em defesa dos Comerciários

O Sindicato também está presente nas lutas populares, defendendo o que é de direito do povo. Lutamos por melhores salários,
condições de trabalho e dignidade. Mas
também lutamos por moradia, por saúde,
educação, segurança e pelo bem-estar do
nosso povo.

Pauta de reivindicações dos comerciários
é entregue ao Sindicato Patronal.

PÁGINA 03

Salário mínimo é
reajustado em 11,6%
PÁGINA 03

Estamos iniciando a
Campanha Salarial 2016.
Reivindicamos o nosso
reajuste salarial, melhores condições de trabalho, mais benefícios e a
garantia dos direitos até
aqui conquistados. Precisamos estar unidos mais
do que nunca, pois este
ano, infelizmente, os ventos não estão favoráveis
para os trabalhadores.
Mas não aceitaremos a
desculpa da crise como
argumento da Patronal. O
comércio tem passado por
dificuldades, mais a única
saída para a crise é a valorização da mão-de-obra
e a garantia do emprego.
Vamos juntos nessa caminhada para fazer valer
nossos direitos.

Feriado de
Carnaval
PÁGINA 02

INASEC: Plano Odontológico
da Belo Dente

PÁGINA 02

Indenização por dispensa
antes da data base
PÁGINA 03
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DIVERSOS

Feriado de Carnaval

EDITORIAL
Celma Maria Alves
Presidente

Otimismo e luta

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT,
no dia 08 de Fevereiro de 2016 (segunda-feira de Carnaval)
é feriado, e o patrão não poderá exigir a mão-de-obra dos comerciários, garantindo assim a folga remunerada. O feriado
do dia 08 de Fevereiro de 2016 não se aplica aos comerciários de Esmeraldas.

para 2016!

Amigos e Amigas,
O ano de 2015 foi turbulento.
Problemas na economia e na política foram manchetes dos jornais em praticamente todos os
meses, e isso teve uma repercussão direta em nossas vidas. Sentimos na pele os efeitos da crise
econômica global que chegou ao
Brasil. Convivemos novamente
com o adormecido medo do desemprego. Nos espantamos com
a alta dos preços: gasolina, luz,
alimentação, etc. E mesmo com
todo esse pessimismo conseguimos superar os desafios e vencer
o ano.
Mas e agora, o que esperamos de 2016? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida,
mas podemos sinalizar algumas
questões. Para os trabalhado-

res o ano será de muita luta. O
governo tem a responsabilidade
em encontrar uma saída para a
crise, baseada na retomada do
desenvolvimento e na geração
de emprego e renda. Somente a
força do trabalho poderá colocar
o Brasil novamente nos trilhos do
crescimento.
Os trabalhadores são peça
chave para a superação da crise. É preciso qualificar a mão-de-obra, estimular a criação de
mais postos de trabalho, valorizar
os salários e principalmente garantir os direitos já conquistados.
Otimismo e luta é o caminho a
ser seguido em 2016. Estaremos
sempre ao lado dos trabalhadores, em defesa das conquistas
até aqui obtidas e na luta por
mais direitos. Venha conosco,
faça parte do seu sindicato e fortaleça essa luta.

Não Vacila! Se tem festa, tem
que ter camisinha!

INASEC e Belo Dente:

Plano Odontológico para quem
tem o Cartão Comerciário
Limite de crédito
Consultas médicas
Medicamentos com descontos
Exames laboratoriais
Plano odontológico

3081-4708
(31) 2571-4718
(31)

Rua Servidor Alfredo de Oliveira
Braga, nº 240, Centro Betim/MG.

EXPEDIENTE

(Ao lado do restaurante do Hudson)

O plano odontológico da Belo Dente pode ser contratado pelos trabalhadores que possuem o cartão do comerciário. O valor mensal é
R$16,80 e é estendido aos dependentes legais.
O plano cobre procedimentos de diagnóstico, urgência/emergência,
radiologia, prevenção em saúde bucal, dentística, periodontia, endodontia, cirurgia e prótese dental. A lista completa dos serviços está
disponível no site www.inasec.com.br.
Para contratar o plano é preciso que o trabalhador já tenha aderido
ao Cartão do Comerciário. As informações para adesão ao cartão e
ao plano odontológico estão disponíveis no site www.inasec.com.
br e pelos telefones 3081-4708 ou 2571-4718.

Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim, Igarapé, Esmeraldas, Mateus Leme, Juatuba e São Joaquim de Bicas
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Presidente: Celma Maria Alves
Responsáveis: Thiago Henrique de Jesus / Adelmo Dias de Souza

Diagramação: Jane Saraiva
Impressão: Gráfica São Francisco
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Entrega da Pauta de Reivindicações
No dia 11 de Janeiro
de 2016 foi protocolada
no Sindicato Patronal a
Pauta de Reivindicações
dos
Comerciários(as)
para as negociações coletivas de 2016. O documento foi elaborado em
conjunto com os trabalhadores durante a assembleia geral realizada
em Dezembro de 2015.
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Indenização por

dispensa antes da data base
A data base significa o período em que irá ocorrer a correção
salarial, que no nosso caso é 1º
de Março. De acordo com a Lei
nº 6.708/79 e a 7.238/84, ambas
em seu artigo 9º, “O empregado
dispensado, sem justa causa, no
período de 30 (trinta) dias que
antecede a data de sua correção
salarial, terá direito à indenização
adicional equivalente a 1 (um)
salário mensal, seja ele optante
ou não pelo Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS”.

Vale ressaltar que o aviso prévio trabalhado ou indenizado integra o tempo de serviço para todos
os fins legais. Com isso, se ultimo
dia de trabalho no aviso cair dentro
dos trinta dias que antecede a data
base, o trabalhador tem direito de
receber a indenização adicional.

Atenção. Os trinta dias que antecedem a nossa
data base vai de 31 de Janeiro a 29 de Fevereiro.
Se houver demissão sem justa causa dentro desse
período, o trabalhador tem direito à indenização de 1
(um) salário mensal, observando a projeção do aviso
prévio.

Mas para conquistar é
preciso lutar. Não existe
vitória sem batalha, por
isso convocamos os trabalhadores e as trabalhadoras a se engajarem
nessa campanha. Além
do reajuste salarial, também lutamos por mais benefícios, mais empregos
e pela manutenção dos
direitos já conquistados.

Salário mínimo

é reajustado em 11,6%

O Salário mínimo em vigor desde 1° de Janeiro de 2016
é de R$ 880,00. Segundo dados do Dieese, o reajuste representará um incremento de renda na economia brasileira
de R$ 51,5 bilhões em 2016. Os segurados do INSS que
recebem acima do salário mínimo tiveram o benefício reajustado em 11,28%. O teto previdenciário passa a ser em
2016 de R$ 5.189,82.
As negociações coletivas para o reajuste salarial de 2016
irá ocorrer a partir de 1º de Março (data-base da categoria).
Portanto, até o fechamento das negociações coletivas, os
comerciários irão receber o salário mínimo nacional. Isso
porque o novo salário mínimo ultrapassou o piso da nossa
categoria. Fiquem atentos ao contra-cheque de fevereiro
de 2016.

ATENÇÃO: Nenhum trabalhador pode receber
abaixo do salário mínimo
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHadoR

Operadoras de caixa:

cuidado com as infecções urinárias!

Beber água e ir ao banheiro é um
direito sagrado de qualquer ser
humano! Exija o seu!

O SEC Betim e Região vem recebendo várias
denúncias, principalmente de operadores de caixa, que por receio ou medo de perder o emprego
estão contraindo inúmeras doenças, uma delas é
a infecção urinária. Essa doença é muito comum
na categoria comerciária, principalmente nesta
função realizada em grande maioria por mulheres.Profissionais que ficam muito tempo sentada
e na maioria das vezes são pressionadas pela gerência para não fecharem o seu caixa, perdendo
o direito sagrado de ir ao banheiro, ou seja, são
obrigadas a conter a urina e beber pouca água.
Isso ocorre, porque muitos patrões tratam o
comerciário como máquina e quando adoecem
são demitidos, como se fosse uma peça de reposição ou ainda fazem pior, obriga-os a trabalhar
doentes por não aceitar o atestado médico. Isso é
um absurdo, já que é comprovado cientificamente
que infecções urinárias constantes podem causar
problemas mais sérios

Comerciários,
previna-se:
Uma das formas de
prevenir as infecções
urinárias é:
Ingerir bastante água, pelo
menos dois litros por dia
e não reter a urina.
Restrição ao uso do sanitário é
assédio moral! Comerciárias, não
vamos aceitar tal situação!

Dengue, Chikungunya e Zica.
A prevenção é o melhor remédio.
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Saiba como se proteger:

