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Edição Especial em homenagem as Mulheres!

8

de Março
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
DIA DE LUTA DA MULHER TRABALHADORA

Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista.
Creio na força imanente
que vai gerando a família humana,
numa corrente luminosa
de fraternidade universal.
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Creio na solidariedade humana,
na superação dos erros
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Cora Coralina
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8 de Março - Dia Internacional da Mulher Trabalhadora
Palavra da presidente Relembrando a história
Lugar de mulher é na luta, em defesa de uma
sociedade mais justa, inclusiva e com igualdade
de oportunidades
Amigas e Amigos,
O Dia Internacional da Mulher deve ser lembrado
como um dia de luta da classe trabalhadora,
especialmente às mulheres que dedicaram a sua vida, e
até a perderam-na, em defesa de uma sociedade mais
justa. No decorrer da história percebemos que os ideais
desta data vão perdendo o sentindo, por isso
dedicamos essa edição às mulheres e a toda categoria
comerciária para que conheçam o verdadeiro
significado desta data tão importante.
O conhecimento da nossa história e das lutas das
trabalhadoras e trabalhadores é muito importante.
Dedicamos esta edição para reflexão de algo que já
aconteceu, mas que tem repercussão direta em nossas
vidas hoje.
E a nossa luta não pode parar. Desejamos que o
Dia Internacional da Mulher Trabalhadora seja lembrado
como símbolo de resistência e luta das mulheres.
Mulheres, sejam protagonistas de suas vidas, não se
cale diante das injustiças do mundo, vamos juntas, lutar
e conquistar!

O Dia Internacional da Mulher é comemorado em
homenagem as mulheres trabalhadoras que se engajaram na luta
pela redução da jornada de trabalho e melhores condições de vida
no final do século XIX e inicio do século XX.
Não existe consenso entre os historiadores sobre o fato
específico que deu origem à data, porém, um dos marcos
históricos foi a greve das operárias de uma fábrica textil na cidade
de Nova Iorque em 8 de março de 1908. As trabalhadoras
defendiam a redução da jornada de trabalho para 10 horas
diárias, sendo que na época chegava até as 16 horas diárias,
salários iguais aos dos homens e dignidade no ambiente de
trabalho. A manifestação foi violentamente reprimida pela polícia,
forçando as mulheres a se refugiarem dentro da fábrica, que
pegou fogo e resultou na morte de 147 tecelãs, a maioria
imigrantes judias e italianas. Algumas versões da história
sustentam que o incêndio foi provocado pelos próprios donos da
fabrica, em outros casos aparece o fato das más instalações do
prédio como causa da tragédia, porém, não existe confirmação
em nenhum dos casos.
Depois desse episódio, eclodiram várias manifestações
pelo mundo, principalmente em países da Europa e na Rússia.
Mas foi durante a primeira Conferência Internacional de Mulheres
Socialistas realizada na Dinamarca em 1910 que foi aprovado a
proposta da militante Clara Zetkin, sobre a instituição de uma data
específica para comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Celma Maria Alves
Presidente do Sindicato

A importância do resgate histórico

EXPEDIENTE

Olhar para o passado é fundamental para analisar o
presente e apontar as alternativas para o futuro. As mulheres que
lutaram no passado pela redução da jornada de trabalho, pela
igualdade de salários, pelo tratamento digno no ambiente de
trabalho, pelo direito ao voto e por tantas outras reivindicações,
estão intimamente ligadas ao nosso presente, ao dia a dia de cada
trabalhador, seja homem ou mulher.
Atualmente a jornada normal de trabalho é 44 horas
semanais, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje os
trabalhadores possuem uma rede de proteção social através dos
direitos trabalhistas e previdenciários. Hoje podemos nos
organizar dentro dos sindicatos para reivindicar nossos direitos. E
tudo que temos hoje são fruto de conquistas do passado, mas as
vezes não reconhecemos isso ou não damos a devida
importância.
Reconhecer nossos direitos como fruto de conquistas
obtidas pelos trabalhadores no passado, é o estímulo
fundamental para continuarmos lutando e defendendo o que é
justo. O futuro da nossa sociedade será conseqüência daquilo
que defendemos no presente.

O incêndio da
fábrica têxtil em
Nova Iorque, no
dia 08 de março de
1908 resultou na
morte de 147
tecelãs. Um dos
fatos históricos que
deu origem ao Dia
Internacional da
Mulher
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Violência contra a mulher: alguns dados de uma triste realidade
Apesar de todos os avanços e direitos conquistados no
decorrer da história, ainda convivemos com uma triste realidade
no Brasil e no mundo: a violência contra as mulheres. Uma das
principais conquistas das mulheres em relação aos mecanismos
de enfrentamento à violência aqui no Brasil, sem dúvida foi a Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/2006), porém, alguns dados
revelam que a lei ainda não surtil o efeito desejado.
Em estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) sobre o feminicídio (morte de
mulheres decorrentes de conflitos de gênero), constatou-se que
o número de mulheres assassinadas, na maioria das vezes pelo
próprio parceiro, pouco diminuiu após a promulgação da Lei
Maria da Penha. Segundo o IPEA, entre 2001 a 2011, estima-se
que ocorreram mais de 50 mil feminicídios: ou seja, em média,
5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano, 472
a cada mês, 16v a cada dia, ou uma morte a cada 1h30min.
Em outra pesquisa divulgada em Novembro de 2014 pelo
Insituto Avon em parceria com o Data Popular, constatou-se que
3 a cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em

Lugar de mulher é na luta!
Pela igualdade de
oportunidades e respeito às
diferenças!
Trabalho igual, salário igual!

relacionamentos. A mesma pesquisa revela que 6 a cada 10
brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência
doméstica.
Os dados demonstram que a violência contra a mulher é
um desafio a ser superado aqui no Brasil. Em todas as pesquisas
verifica-se que o agressor é o ex ou atual parceiro, e os atos de
violência geralmente acontecem no ambiente doméstico. A
persistência dos acontecimentos pode estar ligada à vários
fatores: o medo da mulher em denunciar, a vergonha dos
vizinhos ou familiares, a dependência financeira, entre tantas
outras possibilidades. O machismo e os valores da sociedade
patriarcal, ou seja, aquela em que o homem detém o poder sobre
a família, também contribuem para a perpetuação da violência
contra as mulheres.
As políticas públicas desempenham um papel estratégico
para o enfrentamento deste problema, mas também é preciso
uma profunda transformação cultural em nosso país que, em
certa medida, já está acontecendo, mas há passos curtos.
O Ligue 180 foi criado pela Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da
República (SPM-PR), em 2005, para servir de canal
direto de orientação sobre direitos e serviços
públicos para a população feminina em todo o país
(a ligação é gratuita).
Ele é a porta principal de acesso aos
serviços que integram a rede nacional de
enfrentamento à violência contra a mulher, sob
amparo da Lei Maria da Penha, e base de dados
privilegiada para a formulação das políticas do
governo federal nessa área.

A mulher e o mercado de trabalho
As mulheres têm ocupado cada vez mais o mercado de
trabalho e assumindo também a responsabilidade pelo sustento
da casa, e em grande parte como a única fonte de renda da
família. Por outro lado, as mulheres enfrentam uma dificuldade
histórica no mercado de trabalho: a diferença salarial em relação
aos homens.
Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED-RMBH) a
diferença salarial entre homens e mulheres aumentou entre 2012
e 2013. No setor do comércio e reparação de veículos o
rendimento médio dos homens no ano de 2013 foi de R$
1.364,00, enquanto o das mulheres foi de R$ 1.023,00. A
desigualdade nos salários ainda é mais perversa quando se
constata a existência de mulheres exercendo a mesma função
dos homens.
No espaço doméstico a mulher, na maioria dos casos, é a
principal responsável pelos afazeres, o que demonstra a dupla
jornada de trabalho das mulheres. Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD 2011) as mulheres dedicam,
em média, 27,7 horas por semana para os afazeres em casa,
enquanto os homens dedicam apenas 11,2 horas semanais.
Tais aspectos estão ligados aos valores e visões
machistas e conservadoras, que ainda acreditam na idéia de que
“lugar de mulher é na cozinha” entre tantas outras afirmações
absurdas. Na verdade, lugar de mulher é onde ela quiser.
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Carteira Assinada: a regra é antiga, mas ainda persiste o desrespeito
Quem trabalha sem carteira assinada fica desamparado e
sem direitos. O vínculo formal de emprego, caracterizado quando
o patrão assina a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência
Social) do funcionário, garante ao trabalhador uma série de
direitos e benefícios. Segundo o artigo 29 da CLT o empregador
tem até 48 horas para assinar a carteira de trabalho do
empregado, na qual deve conter os dados da empresa, a data de
admissão, remuneração, função e possíveis condições especiais
de trabalho.
Ter a carteira de trabalho assinada significa que você está
na condição de segurado da Previdência Social, e tem direito a
usufruir de todos os benefícios previdenciários de acordo com
cada situação: receber o seguro desemprego em caso de
demissão sem justa causa; receber o auxílio doença quando
comprovada a incapacidade para o trabalho; aposentar-se
quando estiver no período; entre outros.
Além de ter acesso aos direitos previdenciários, o
trabalhador que possui a carteira assinada tem direito ao FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e também a todos os
direitos garantidos na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Infelizmente a informalidade no comércio ainda persiste, e
o maior prejudicado é o trabalhador. Não fique desamparado e
sem direitos, exija a assinatura na carteira de trabalho como
determina a lei. Denuncie ao sindicato!

CAMPANHA SALARIAL
2015/2016
Primeira rodada de negociação:
data base garantida em 1º de Março
No dia 27 de Fevereiro ocorreu a primeira reunião de
negociação com o Sindicato Patronal. A comissão de
negociação dos comerciários defendeu a pauta de
reivindicações e garantiu a data-base em 1º de Março.
A garantia da data-base significa que os trabalhadores
estão assegurados em relação ao pagamento retroativo do
aumento de salário. Isso quer dizer que independente da data
em que for assinada a nova Convenção Coletiva de Trabalho,
todos os trabalhadores terão direito à correção salarial
retroativa à 1º de Março. Também estão resguardados todos os
direitos da CCT anterior, garantido segurança jurídica para os
trabalhadores.
A integrante da comissão de negociação e presidente do
SEC Betim e região Celma Maria Alves, defendeu a garantia da
data base e também solicitou dos patrões mais empenho no
atendimento das reivindicações dos trabalhadores. “Queremos
dialogar sim, mas é preciso que a os patrões tenham
compromisso com os trabalhadores, e atendam nossas
reivindicações”, declarou a presidente. Celma também chama
a categoria a se organizarem por setor, em cada loja, para
fortalecer as negociações. “Cada trabalhador pode e deve
contribuir neste momento de campanha salarial. Primeiro é
fundamental uma sindicalização em massa, pois assim
demonstramos a nossa força para os patrões. Como sempre
dizemos, o sindicato é os trabalhadores juntos, organizados”,
afirmou a presidente.

Feriado Sexta-feira da Paixão
De acordo com a cláusula 32ª da
CCT, no dia 03 de Abril de 2015
(Sexta-feira da Paixão), o
comércio estará fechado e não
poderá exigir a mão de obra do
trabalhador, garantindo folga para
todos os comerciários.

Cartão do comerciário garante
benefícios aos trabalhadores
A rede de empresas conveniadas ao INASEC garante aos
portadores do Cartão do Comerciário facilidade e comodidade na
compra de diversos produtos, além das consultas médicas com
preços diferenciados, exames laboratoriais e medicamentos com
até 60% de desconto. O cartão possui um limite de 30% do salário
do trabalhador como crédito para utilização em desconto em
folha.Pegando como exemplo o piso salarial da categoria que hoje
é R$ 796,00, o limite de crédito do cartão seria de R$ 240,00.
Isso significa que o trabalhador tem a possibilidade de
aumentar o seu poder de compra e ainda ter prazo para pagar.
Lembrando que a utilização do crédito do cartão é debitada direto
na folha de pagamento.
O cartão do comerciário também permite ao portador e
seus dependentes legais a contratação do Plano Odontológico
Belo Dente. As informações para adesão ao cartão do comerciário
estão disponíveis no site www.inasec.com.br ou pelos telefones
(31) 2571-4718 ou 3081-4708.
Não perca tempo! Faça parte dessa novidade!

