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Mulheres Trabalhadoras

Sindicato defende licença-maternidade de
seis meses e patrões resistem em conceder

O Domingo é
dia
descansar, do la de
zer e
da família

Campanha Salarial 2012/2013

Aumento do salário mínimo aquece o comércio. E o
comerciário o que ganha com isso? Exigimos valorização!
Veja a .
ção
contradi
NEGOCIAÇÕES

DIGA NÃO

seis meses, o que ajuda a reduzir o
risco de desenvolvimento de tumores de mama e de ovário e
também evita a obesidade pósparto. Outro benefício refere-se à
redução de custo com a saúde
infantil, uma vez que as crianças
serão mais saudáveis, já que o
aleitamento até os seis meses evita
vários tipos de doenças.

A classe patronal tem que cumprir com as suas
obrigações sociais, por isso nessa Campanha Salarial
2012/2013 vamos unir forças e continuar lutando por esse
direito: LICENÇA-MATERNIDADE DE SEIS MESES JÁ!

à abertura do comércio
aos domingos, principalmente
os supermercados!

OMERCIÁRIOS

Reajuste
de 49%

A vida só tem
sentido se você
tiver coragem
Aqueles que nada
fazem e esperam
algum tipo de vitória
estão enganados. A
vitória é dos que
lutam, dos que agem,
dos que “saem do
porto”.
A vitória é dos que
arriscam para alcançar
o alto da montanha.
Eliezer Costa.

E DE OLH

O

QU

Momento
cultural

Cesta básica
gratuita

Vergonha:
Categoria comerciária
recebe um dos
piores pisos
salariais do país.

FI

Há anos a direção do SEC
Betim e Região vem lutando junto
à categoria pela adesão da
licença-maternidade de seis meses para as mulheres comerciárias. Ao contrário do que
muitos pensam após a promulgação da Lei 11.770, de 1º de
janeiro de 2010, que ampliou o
prazo de 120 dias para 180 dias da
licença maternidade, este direito
não ficou garantido para milhares
de trabalhadoras que exercem
função no setor privado.
Mesmo com medidas de concessão de incentivo fiscal as empresas privadas, como a dedução
integral do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, a remuneração da
funcionária referente aos dois
meses de ampliação da licença, a
não incidência no imposto patronal de 20%, nem o Seguro Social
(INSS) sobre o valor bruto do
salário, por meio da aderência do
Programa Empresa Cidadã, os
patrões preferem continuar negando o direito ao bem estar e a
saúde dos nossos futuros brasileirinhos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a ampliação
da licença-maternidade pode
trazer melhorias para a saúde do
bebê como para a mãe, que têm
mais tempo para ampliar seus
vínculos afetivos. Além disso, a
Organização Mundial de Saúde
(OMS) orienta que o aleitamento
materno ocorra por pelo menos

OMERCIÁRIO

O DOMINGO É NOSSO

Plano
de saúde

Quebra-de-caixa
de R$ 132,40

Cenário econômico
mostra que o setor
do comércio é o que
mais cresce nos
últimos anos.

VAMOS JUNTOS MUDAR ESTA BALANÇA.
VALORIZAÇÃO DO COMERCIÁRIO JÁ!

Direitos Trabalhistas

Nenhum comerciário pode
receber menos que R$ 622,00 até o
fechamento da campanha salarial
PÁGINA 2

Saúde do Trabalhador

Ausência de férias prejudica saúde do trabalhador
PÁGINA 3

Mais um passo para regulamentação
da profissão comerciária
PÁGINA 2

Mulheres Trabalhadoras

Sindicato defende licença-maternidade de
seis meses e patrões resistem em conceder
PÁGINA 4

Companheiras e companheiros, a direção do
nosso Sindicato após realização da assembléia,14/12, na qual foi retirada a Pauta de
Reivindicações, protocolou o documento no dia
31/12 no Sindicato Patronal para que os patrões do
comércio atendam os nossos anseios.
Na Campanha Salarial 2012 destacamos a
importância da não abertura do comércio aos
domingos, principalmente os supermercados,
reajuste salarial de 49%, licença maternidade de
seis meses, jornada de 40 horas semanais sem
redução dos salários, entre outros.
Sabemos que com o aumento do salário mínimo
de R$ 545 para R$ 622, as vendas no comércio
aumentaram ainda mais, engordando os cofres dos
patrões. Portanto, para conquistarmos o que é
nosso por direito e dar um basta na exploração é
dever de cada um participar das assembléias,
manterem-se informados e organizando a luta
dentro da empresa junto aos colegas de trabalho,
pois somente com a participação dos trabalhadores
avançaremos na luta pela valorização da profissão
comerciária.
PÁGINA 3

Principais reivindicações:
Pela aprovação da PLS 115/2007 que regulamenta a
profissão comerciária
Reajuste de 49%
Quebra-de-caixa de R$ 132,40
Jornada de trabalho de 40 horas semanais sem
redução do salário
Licença maternidade de seis meses
Fechamento do comércio aos domingos,
principalmente os supermercados
Cesta básica gratuita
Plano de saúde
Prêmio comissionista R$ 132,40
Comissão de 5%

