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CAMPANHA SALARIAL
2015/2016
Pauta de reivindicações dos comerciários
foi entregue ao sindicato patronal.
No dia 06 de Janeiro de 2015 foi protocolado no Sindicato Patronal
do Comércio de Betim e região a pauta de reivindicações dos
comerciários. O documento foi aprovado pelos trabalhadores na
Assembléia Geral do dia 18 de Dezembro de 2014, e estabelece os
anseios dos comerciários por melhorias nas condições de trabalho,
melhores salários e mais benefícios.
O sucesso da nossa campanha salarial depende do grau de
envolvimento e participação dos trabalhadores. Por isso precisamos estar
unidos em prol dos objetivos definidos na pauta de reivindicações. A
direção do sindicato tem uma grande responsabilidade durante as
negociações com o sindicato patronal, mas cada trabalhador deve fazer a
sua parte.
A presidente do sindicato, Celma Maria Alves reafirmou a
necessidade de participação dos trabalhadores, principalmente durante a
campanha salarial. “É preciso que o trabalhador entenda que ele é o
sindicato, que ele é a força principal, mas em conjunto, coletivamente.
Não adianta ficar cada um em seu canto reclamando, precisamos
transformar a nossa indignação em organização”, declarou a presidente.
A presidente também falou sobre a amplitude da campanha
salarial, que ultrapassa a questão do aumento do salário. “Campanha
salarial não é só aumento de salário. Na verdade nós negociamos a
Convenção Coletiva de Trabalho, que é um documento que consta os
direitos dos trabalhadores, como o benefício da assistência à saúde
conquistado em 2014”, afirmou a presidente. Vejam abaixo as principais
reivindicações dos trabalhadores aprovadas na assembléia:

üReajuste salarial de 22,4%
üCesta básica gratuita
üProibição do desvio de função
üRespeito à mulher trabalhadora
üFim do trabalho aos domingos e feriados
üJornada de trabalho de 36 horas semanais sem

redução nos salários
üRegulamentação da jornada de trabalho no mês
de dezembro.
üAmpliação dos benefícios sociais
NA LUTA DOS TRABALHADORES NADA SE GANHA
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INASEC e Cartão do Comerciário: Uma conquista para celebrar
Acesso à saúde é prioridade, mas as vantagens vão além.
O Cartão do Comerciário tem como objetivo principal garantir o
acesso dos trabalhadores aos serviços de saúde com descontos
diferenciados, oferecendo consultas médicas, exames laboratoriais e
medicamentos disponíveis em uma ampla rede de atendimento. Mas a
sua utilização também é possível nas lojas conveniadas ao INASEC.
Além dos serviços de saúde, o portador do cartão tem a
possibilidade de comprar em vários segmentos no comércio da cidade,
e ainda tem a opção de solicitar o desconto na folha de pagamento. Veja
ao lado a lista das empresas conveniadas ao INASEC que aceitam o
cartão do comerciário.

Supermercados BH é o mais novo
conveniado do INASEC
A rede de empresas conveniadas ao INASEC não para de
crescer, o que significa mais vantagens e mais benefícios para os
trabalhadores que aderiram ao Cartão do Comerciário. O
Supermercados BH de Betim, Igarapé, Esmeraldas e Juatuba já estão
aceitando o cartão.
Segundo o presidente do INASEC, Horoni Martins Rosa a nova
parceria é mais um esforço para ampliar os benefícios do Cartão do
Comerciário. “Estamos trabalhando muito para ampliar os benefícios
do cartão. Acreditamos que é muito interessante para o trabalhador
ter a disposição uma rede de Supermercados grande para realizar
compras. Alias isso também era algo que os comerciários estavam
sempre cobrando de nós. Agora está aí, a disposição de todos”,
declarou o presidente.

FILIE-SE
REDE CONVENIADA AO INASEC
Cuidar Centro Médico: Av. Governador Valadares, 540, Centro Betim.
Tel.: (31) 3235-1133
Climpo: Av. Edmeia Mattos Lazzarotti, 1100, Angola, Betim. Tel.: (31)
3544-0800
Palufe Presentes: Rua Guararapes, 167, Imbiruçu, Betim.
Tel.: (31) 3397-7958
Betto Optical: Rua Berenice Magalhães Pinto, 335 loja 4, Centro,
Igarapé. Tel.: (31) 3531-4030
Betto Optical: Av. Governador Valadares, 323, Centro, Betim.Tel.: (31)
3531-4030
Supermercado Super Primo: Av. Doutor José Mariano, 87, Citrolândia,
Betim. Tel.: 3530-7201
Contém 1G: Metropolitan Shopping Betim, Loja 3023.
Tel.: (31) 3117-1323
Drogaria Souza Aguiar: Rua Dr. Gravatá, 39, Centro, Betim.
Tel.: (31) 3531-2117
Laboratório Souza Aguiar: Av. Governador Valadares, 531, Centro,
Betim. Tel.: (31) 2571-3881
Laboratório Rojan: Av. Governador Valadares, 540, Centro, Betim. Tel.:
3207-2040
Drogaria Laclibe Igarapé: Av. Governador Valadares, 446, Centro,
Igarapé. Tel.: (31) 3534-1444
Drogaria Laclibe Igarapé: Av. Professor Clovis Salgado, 390, Centro,
Igarapé. Tel.: (31)3534-1706
Drogaria Laclibe Betim: Rua Dr. José Mariano, 108, Centro, Betim. Tel.:
(31) 3530-6445
Drogaria Laclibe São Joaquim de Bicas: Av. Dr. Rossini de Minas, 162,
Centro, São Joaquim de Bicas. Tel.: (31) 3534-9088
Laboratório de Análises Clínicas: Rua João Rosa, 160, Centro, Igarapé.
Tel.: (31) 3534-1322
Laboratório de Análises Clínicas: Av. Santa Cruz, 565, Centro, Betim.
Tel.: (31) 3531-2947
Farmelhor: Av. Berenice Magalhães Pinto, 295, Centro, Igarapé. Tel.: (31)
3534-1415
Todos os Supermercados BH na cidade de Betim, Igarapé, Esmeraldas e
Juatuba.
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INASEC E BELO DENTE

A quem serve as mudanças?

Plano Odontológico para quem tem o Cartão do Comerciário

Divulgação

Palavra da presidente

Celma Alves

EXPEDIENTE

Amigas e amigos
As mudanças nas regras para
concessões do seguro desemprego,
auxílio-doença, pensão por morte e
abono salarial foi um grande golpe aos
direitos dos trabalhadores. Essas
mudanças não foram por acaso, pelo
contrário, foram planejadas e
executadas sob o discurso de
“propostas para corrigir distorções”.
Mas a quem serve as mudanças?
Lógico que não é para os
trabalhadores.
Na verdade o que aconteceu no
dia 29 de Dezembro de 2014, data em
que foi anunciada as mudanças,
representou a influência e os ditames
do projeto neoliberal nas instâncias de
poder. Em síntese, o projeto neoliberal
determina que Estado deva gastar o
mínimo possível com os direitos
sociais, por isso constantemente entra
na agenda governamental as
famigeradas reformas, que tem como
único e exclusivo objetivo a retirada de
direitos.
Além de ter sido um golpe
desonesto aos direitos dos
t ra b a l h a d o re s , a s m u d a n ça s
sinalizaram que 2015 será um ano
difícil, principalmente para a classe
trabalhadora. Por isso precisamos
intensificar a nossa luta. Somos
responsáveis pela produção das
riquezas e não podemos pagar o pato
por tal “crise” de que tanto falam.
O sistema capitalista age dessa
forma. Quando se sente ameaçado ou
quando os lucros exorbitantes não
chegam ao patamar que esperam, a
conta sobra para o trabalhador. E a
nossa arma contra esses ataques é a
organização. Precisamos construir
alternativas para pressionar o governo,
para fazer valer a nossa voz em defesa
dos nossos direitos. Não se cale diante
das injustiças, vamos transformar a
nossa indignação em organização e
demonstrar a nossa força. Todos a luta!

A inédita parceria entre o INASEC e a
Belo Dente garante aos portadores do cartão do
comerciário a contratação do Plano
Odontológico. Agora os comerciários também
terão acesso aos serviços odontológicos através
de um plano com cobertura ampla, para o
trabalhador e a sua família. O valor mensal do
plano será R$ 16,80 por pessoa.
O presidente do INASEC, Horoni Martins
Rosa celebrou o novo benefício, e espera atingir
uma grande parcela dos trabalhadores no
comércio. “Sabemos das dificuldades dos
trabalhadores, mas o custo/benefício deste
projeto é excelente, e o valor da mensalidade é
acessível à todos. Os comerciários também
cobravam este benefício desde a criação do
instituto, e agora ele está disponível para todos
os titulares e dependentes do Cartão do
Comerciário”, declarou o presidente.
O plano cobre procedimentos de
diagnóstico, urgência/emergência, radiologia,
prevenção em saúde bucal, dentística,
periodontia, endodontia, cirurgia e prótese
dental. A lista completa dos procedimentos 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.

Vigência e Carência
De acordo com o contrato
firmado entre o INASEC e a Belo
Dente, o plano odontológico terá a
vigência inicial em 01 de Fevereiro
de 2015. E para as adesões feitas em
até 60 (sessenta) dias a contar da
data da vigência inicial, não haverá
nenhuma carência. Também não há
cobrança de taxa de adesão ao
plano odontológico.

Governo altera regras para concessão do seguro-desemprego,
auxílio doença, abono salarial e pensão por morte
A apresentação das Medidas Provisórias
664 e 665 foi feita pelo ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, em 29/12/2014. As novas regras
passam a valer apenas para futuros dependentes
do sistema previdenciário público, não sendo
aplicadas aos que já recebe. “A lei não retroage. É
daqui para frente", afirmou Mercadante.
ABONO SALARIAL - Para ter acesso ao benefício,
o trabalhador passará a ter de comprovar seis
meses ininterruptos de trabalho com carteira
assinada. Na regra atual, o abono é concedido
com apenas um mês de contribuição. O valor do
benefício, que hoje é de um salário mínimo, passa
a ser proporcional ao tempo de serviço, como já
acontece com o 13º salário.
SEGURO DESEMPREGO - O acesso ao benefício
pela primeira vez exigirá 18 meses de trabalho
com carteira assinada e não mais seis meses. Para
a segunda solicitação do seguro, o trabalhador
deverá ter contribuído por 12 meses com o INSS.
Já no terceiro acesso ao seguro, o trabalhador
terá de ter ocupado um emprego formal pelo mínimo de seis meses.
SEGURO DESEMPREGO PESCADOR ARTESANAL No seguro defeso, pago ao pescador artesanal no
período em que ele não pode pescar para garantir
a reprodução dos peixes, as mudanças são mais
profundas. A partir de agora, os pescadores não
poderão receber o seguro defeso se já forem beneficiários de outros programas sociais, como o
Bolsa Família. Eles precisarão ter pelo menos três
anos de registro como pescador artesanal. Terão
de comprovar comercialização de pescador ou
pagamento de contribuição previdenciária por

Aloizio Mercadante anunciou mudanças nas regras para concessões
de benefícios previdenciários. Foto: André Dusek/Estadão

pelo menos 12 meses. A concessão do salário
mínimo do benefício será avaliada por um Comitê
Gestor do Seguro Defeso.
PENSÃO POR MORTE - A partir das novas regras,
o acesso à pensão por morte vai requerer comprovação do pagamento de 24 meses da contribuição previdenciária. Exceção para casos de mortes
por acidentes de trabalho. Será preciso ter dois
anos de casamento ou união estável. O valor a ser
recebido será de 50% do salário-benefício para o
cônjuge, seguido de acréscimos de 10% por
dependente até poder completar 100% do total
do vencimento. O benefício mínimo segue sendo
de um salário mínimo por pensão.
AUXÍLIO DOENÇA - A concessão do auxíliodoença não se aplica aos atuais beneficiários. O
Palácio do Planalto determinou o aumento do
prazo de afastamento pago pelo empregador
antes do início do pagamento do auxílio-doença
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), de 15 para 30 dias para segurados empregados. Também será fixado um teto no valor do
auxílio-doença, equivalente à média das últimas
12 contribuições. Fonte : UGT Minas
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Seja sócio do Sindicato e tenha vários benefícios!
O sindicato demonstra na prática a importância do seu
papel, defendendo com veemência os interesses dos trabalhadores.
Conquistamos em 2014 o direito a saúde, através da cláusula 35ª da
CCT que obriga as empresas a disponibilizarem assistência a saúde
aos trabalhadores. Conquistamos também o cartão do comerciário,
que é a ferramenta de acesso à consultas médicas, exames
laboratoriais, compra de medicamentos, convênio odontológico e
compra de produtos diversos nos comércios conveniados.
Defendemos diariamente o cumprimento da legislação trabalhista e
a ampliação dos direitos sociais. Mas a atuação do sindicato
depende muito da participação dos trabalhadores, e isso significa

que é preciso ser sindicalizado.
O sócio do sindicato tem a sua disposição vários benefícios:
convênio com clube, advogados gratuitos para causas trabalhistas,
descontos variados e também a possibilidade de aderir ao cartão do
comerciário. Mas o importante não são os benefícios e sim a
consciência de fazer parte do sindicato, de estar juntos por um
objetivo maior. A força do sindicato é medida levando em
consideração se o trabalhador é sócio ou não. Quanto mais
trabalhadores sindicalizados maior é a força do sindicato. Venha
fazer parte do sindicato, seja sindicalizado e tenha vários benefícios
a sua disposição. Sua participação é muito importante.

üClube para você comerciário e seus dependentes
üAdvogado gratuito para causas trabalhistas
üRefeitório nas sub-sedes em Igarapé e Mateus Leme
üParticipar do INASEC de forma diferenciada e ter todos os

benefícios do Cartão do Comerciário
üDescontos em clínicas, laboratórios, farmácias, academia,

escola de informática e outros
üParticipar de um sindicato forte e atuante.

Para ser sócio, basta preencher a ficha de sindicalização na Sede em
Betim ou nas sub-sedes em Igarapé e Mateus Leme, ou ainda no
próprio local de trabalho. E só ligar e um diretor irá até você!
Para fazer a carteirinha do Clube são necessários os seguintes
documentos:
01 Foto 3x4 (Titular e dependentes), Xerox contra-cheque ou carteira de
trabalho (Titular), Xerox Identidade (Titular e dependentes), Xerox
comprovante de residência e R$ 13,50 taxa para confecção das
carteirinhas do clube. INFORMAÇÕES: 3532-2707

Informes
Indenização adicional por dispensa
antes da data base
A data base dos comerciários de Betim e região
é 1º de Março, período da correção salarial dos
trabalhadores no comércio.
A legislação garante uma indenização no valor
de 01 (hum) salário mensal do funcionário caso ele seja
desligado sem justa causa no período de 30 dias que
antecede a data base. Se o término do aviso cair dentro
do período da estabilidade (30 dias antes da data base),
o trabalhador também tem o direito a indenização.
Fiquem atentos e qualquer dúvida procure o sindicato.

16/02/2015 - FERIADO CARNAVAL
De acordo com a Cláusula 29ª da Convenção Coletiva de
Trabalho, no dia 16/02/2014 (segunda-feira de carnaval) é FERIADO e o
comerciante não poderá exigir a mão de obra do trabalhador.
Fica facultado às empresas de gêneros alimentícios trocar a data
do dia16/02/2015 pela do dia 17/02/2015, ou seja, abrir na Segundafeira e fechar na Terça-feira de carnaval. As empresas do ramo de
gêneros alimentícios que optarem pela troca deverão pagar a
premiação no valor de R$ 45,50 e também pagar as horas trabalhadas
com adicional de 100%

