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Reajuste salarial e mais benefícios na
Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2015-2016 já
foi assinada e traz novidades aos trabalhadores no comércio de
Betim e região. São 47 cláusulas que garantem os direitos e os
benefícios das comerciárias e dos comerciários. Além de
garantir direitos, a CCT é documento legal que estabelece
segurança jurídica nas relações trabalhistas.
Com o índice de reajuste de 7,8%, o piso salarial das
comerciárias e dos comerciários de Betim passa a ser R$
858,00 a partir de 1º de Março de 2015. No caso dos
trabalhadores nas cidades de Igarapé, Mateus Leme, São

CNBB, OAB, UNE, MCCE e
mais de 100 entidades pela
reforma política democrática.
SEC Betim e região
manifesta apoio à coalizão e
participa da coleta de
assinaturas pela reforma
política democrática. O
principal objetivo é acabar
com o financiamento das
empresas em campanhas
eleitorais no intuito de
combater a corrupção
política no Brasil.

Projeto de lei 4330/2004
que tramita no
Congresso Nacional irá
ampliar a terceirização
sem limites no Brasil e
provocará redução nos
salários dos
trabalhadores,
desregulamentação dos
direitos trabalhistas,
precarização do trabalho
e interferência na
organização sindical de
base.

Joaquim de Bicas, Juatuba e Esmeralda, o novo piso salarial
passa a ser R 845,80. Para os trabalhadores que recebem
acima do piso salarial o índice de reajuste foi de 7,5%,
observado o mês da admissão do funcionário.
Além do reajuste salarial, a CCT 2015-2016 garante
novos direitos e benefícios aos trabalhadores, como a redução
do limite de horas que podem ser compensadas, gratificação
salarial para os trabalhadores com a função de operador de loja
e a gratuidade do cartão do comerciário.
Saiba mais nas páginas 2 e 3

INFORMES
Dia 28 de Abril - Dia mundial em memória as
vítimas de acidentes e doenças do trabalho.
1º de Maio - Dia de luta da classe trabalhadora.
Feriado para os comerciários
Saiba mais na página 6

Conheça as vantagens
e as novidades do INASEC e
do cartão do comerciário, benefícios exclusivos
para os trabalhadores no comércio. O cartão
agora é gratuito para os trabalhadores das
empresas que abrem nos feriados. Tá na CCT é
direito do trabalhador.

Saiba mais na
página 4

Saiba mais na
página 5

Saiba mais nas
páginas 7 e 8

Sindicalize e faça parte do seu sindicato!
A nossa força é o trabalhador!
+ Informações: (31) 3532-2707
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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016 garante mais direitos
e novos benefícios aos comerciários de Betim e região.
Reajuste salarial acima da inflação, novas regras para compensação das horas extras, gratificação
salarial por função diferenciada e cartão do comerciário fornecido gratuitamente pelas empresas são algumas
das principais conquistas da Campanha Salarial dos Comerciários. Vejam abaixo as principais novidades da
CCT 2015-2016.

7,8% de reajuste
sobre o piso salarial

Piso salarial dos
comerciários de Betim

R$ 858,00
Para quem ganha acima
do piso salarial, o índice
de reajuste foi 7,5%
respeitando o mês de
admissão do trabalhador

Compensação
das horas extras

Gratificação salarial
para o Operador de
loja

Cartão do Comerciário
gratuito fornecido pelas
empresas que abrem
nos feriados

O limite de horas que
podem ser compensadas
com folgas ou redução da
jornada de trabalho é 20
horas mensais.
Antes o limite era 48
horas, o que dificultava o
recebimento das horas
extras em dinheiro.
Agora somente 20 horas
extras podem ser
compensadas, o restante
deve ser pago com
adicional de 100%.

As empresas que
contratarem ou
atribuirem a função de
operador de loja ao
trabalhador deverão
pagar uma gratificação
de no mínimo 5% do
salário do funcionário.
Isso significa que a
função garante um
adicional ao salário do
trabalhador.

As empresas que
optarem por abrir nos
feriados permitidos pela
CCT deverão conceder o
cartão do comerciário
gratuitamente a todos os
funcionários, além das
garantias já previstas na
convenção para os
trabalhos em feriados.

Cartão do Comerciário gratuito: uma conquista inédita
-------------------Para funcionar nos feriados, empresas
“O cartão do comerciário foi conquistado com muita luta
nas últimas convenções, e agora nós avançamos mais,
garantindo que ele seja fornecido gratuitamente aos
funcionários das empresas que abrem nos feriados”

--------------------

EXPEDIENTE

O cartão do comerciário é um
importante instrumento que garante
benefícios aos trabalhadores nas áreas
de saúde, com direito à consultas
médicas com preço diferenciado, compra
de medicamentos com até 60% de
desconto na rede e-pharma, exames
laboratoriais e compra de produtos
diversos. Com ele você tem limite de
crédito e facilidade de pagamento com
desconto em folha quando utilizado na
rede conveniada ao INASEC. Através do
cartão o trabalhador também pode
contratar o plano odontológico da Belo
Dente, com custo mensal de R$ 16,80
por pessoa. O plano odontológico está
disponível apenas para quem já possui o
cartão do comerciário.

A novidade conquistada na CCT
2015-2016 é que as empresas que
optarem por abrir nos feriados deverá
conceder o cartão gratuitamente a todos
os seus funcionários, independente de
quem trabalhou ou não no feriado.
A presidente do Sindicato Celma
Maria Alves celebrou a nova conquista e
afirmou que é preciso garantir benefícios
aos trabalhadores como forma de
valorização dos salários. “O cartão do
comerciário foi conquistado com muita
luta nas últimas convenções, e agora nós
avançamos mais, garantindo que ele seja
fornecido gratuitamente aos funcionários
das empresas que abrem nos feriados”,
declarou a presidente.

tem que fazer o cadastro no INASEC.
As empresas que optarem por abrir nos
feriados terão o prazo de 30 dias, a contar do
dia 14 de Abril de 2015 (data da homologação
da CCT) para realizar o cadastro da empresa e
dos funcionários no site www.inasec.com.br ,
conforme o parágrafo 3º da cláusula 31ª da
CCT 2015/2016.
Sem o cadastro as empresas não poderão
abrir nos feriados e estarão descumprindo
a CCT.
TÁ NA CCT...
É DIREITO DO
TRABALHADOR

CCT

Informações:
3532-2707
3534-2178
3535-4191

Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim, Igarapé, Esmeraldas, Mateus Leme, Juatuba e São Joaquim de Bicas
SEDE BETIM: Av. Governador Valadares, 888, centro Betim Tel: 31 . 3532-2707 | IGARAPÉ: Rua Cristiano Machado, 242, Centro Tel: 31 . 3534-2178
MATEUS LEME: Rua Dalila Alves da Cunha, 94, Centro - Tel.: 31 .3535-4191.
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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

A importância do Sindicato na vida dos trabalhadores
“É dever do Sindicato representar os trabalhadores durante a campanha salarial, em reuniões de mediação no Ministério
do Trabalho, em ações trabalhistas quando solicitado o nosso acompanhamento jurídico e em qualquer situação de
desrespeito aos comerciários, defendendo os interesses dos trabalhadores e os direitos já conquistados”
O SEC Betim e região é o
representante legal dos trabalhadores
no comércio, e desempenha o seu papel
com responsabilidade, confiança e
determinação. É dever do Sindicato
representar os trabalhadores durante a
campanha salarial, em reuniões de
mediação no Ministério do Trabalho, em
ações trabalhistas quando solicitado o
nosso acompanhamento jurídico e em
qualquer situação de desrespeito aos
comerciários, defendendo os interesses
dos trabalhadores e os direitos já
conquistados.
Atuamos de forma transparente,
convocando as assembleias com os
trabalhadores para definir
conjuntamente as nossas ações. Foi
assim com a construção da pauta de
reivindicações em dezembro de 2014,
documento que foi defendido pela
comissão de negociação dos
comerciários durante a campanha

salarial. Não medimos esforços para
garantir e incentivar a participação dos
trabalhadores nas atividades do
sindicato, sempre alertando sobre a
importância em fazer parte, aliás, o
sindicato são os trabalhadores.

As conquistas dos últimos anos,
sobretudo a garantia de todos os
trabalhadores terem uma assistência
médica fornecida pela empresa, reflete a

preocupação e o empenho da diretoria
em ampliar os benefícios da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT). E este ano
conseguimos avançar mais. Agora todas
as empresas que optarem por abrir nos
feriados deverão conceder o cartão do
comerciário gratuitamente a todos os
trabalhadores, e essa conquista deve
ser celebrada.
O Sindicato dos Comerciários
também está engajado nas lutas
nacionais em defesa dos trabalhadores.
Hoje estamos vivenciando uma crise
política e econômica no país, e no final
das contas quem fica no prejuízo é a
população. É urgente uma ampla
reforma política no Brasil, que modifica
questões estruturais e ataque as raízes
de problemas como a corrupção,
ausência e/ou precariedade de serviços
públicos, entre outros. Mas a nossa força
está no coletivo, por isso precisamos
estar juntos.

Relação democrática: princípio das nossas ações
O princípio fundamental que
norteiam as ações do sindicato e a
relação com os trabalhadores ancora-se
nos preceitos democráticos. Todas as
decisões são tomadas conjuntamente
com a categoria. A assembleia é o
principal espaço de participação do
trabalhador e também o local de
encaminhamento das decisões. Por isso
sempre alertamos sobre a importância
em participar do sindicato, para que o
trabalhador faça parte das decisões. A
taxa assistencial paga pelos
comerciários, que é a única fonte de
renda do sindicato, também é discutida
nas assembleias, definindo valores,
forma de desconto e direito de oposição.
E é sobre o direito a oposição que
queremos conversar.
Infelizmente ainda existe uma
incompreensão ou resistência por parte
de alguns trabalhadores em relação à
taxa assistencial. O valor que é
descontado dos trabalhadores (1% do
salário base, que sobre o piso é R$ 8,58)
é revertido para a manutenção do
sindicato, o que envolve o pagamento
dos funcionários, gráfica para impressão
dos jornais e boletins, alugueis, carro de
som, assessoria jurídica e todo o

conjunto de serviços disponibilizados
pelo Sindicato. No caso das cidades de
Igarapé e Mateus Leme, ainda
mantemos o refeitório dos
trabalhadores, que fornece alimentação
saudável, com acompanhamento de
nutricionista e a preço justo, sem
nenhuma perspectiva de lucro.

Neste sentido e, respeitando o
direito de oposição dos trabalhadores e a
relação democrática na condução da
entidade, o sindicato estará recebendo a

carta de oposição à taxa assistencial no
período de 90 (noventa) dias a contar do
dia 07 de Abril de 2015, data da
assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho 2015/2016. A oposição podem
ser feita pessoalmente na sede do
sindicato em Betim e nas sub-sedes em
Igarapé e Mateus Leme, ou ainda
através de carta registrada endereçada
ao sindicato ou por formulário eletrônico
disponível no site www.secbetim.org.br.
O direito de oposição demonstra, mais
uma vez, que o Sindicato age com
transparência e respeito aos
trabalhadores.
Porém, é necessário que o
trabalhador entenda a importância da
taxa assistencial. Sem esse valor não há
possibilidade do sindicato sobreviver e
manter a sua atuação em defesa dos
trabalhadores. Quando o comerciário
entrega a carta de oposição ele está
dizendo que não precisa do sindicato e
isso é um erro. O Sindicato é o
instrumento de luta e organização da
classe trabalhadora, além de ser
legalmente constituído perante a
sociedade e o poder público, ou seja, o
sindicato tem legitimidade em sua
atuação.

“O princípio fundamental que norteiam as ações do sindicato e a relação com os trabalhadores ancora-se nos preceitos
democráticos. Todas as decisões são tomadas conjuntamente com a categoria. A assembleia é o principal espaço de
participação do trabalhador e também o local de encaminhamento das decisões. Por isso sempre alertamos sobre a
importância em participar do sindicato, para que o trabalhador faça parte das decisões”.
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POLÍTICA

MANIFESTO

EM APOIO À REFORMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
A sociedade brasileira obteve importantes conquistas ao
longo da história, principalmente a partir da Constituição de
1988. Tais conquistas são frutos da organização e da pressão
dos movimentos sociais, dos sindicatos de classe e
organizações da sociedade civil. Por outro lado, o Brasil ainda
convive com graves problemas estruturais, no qual necessitam
de uma ampla reforma para solucioná-los.
A Reforma Política tem sido o tema central em diversos
espaços de debates e também a voz das manifestações
populares dos últimos anos. Porém, é responsabilidade do
Congresso Nacional em aprovar o conteúdo da reforma, o que é
preocupante, pois nem sempre os interesses dos parlamentares
refletem os anseios da população. Esse fator se agrava quando
visualizamos a atual composição do Congresso, que se
identifica majoritariamente com o poder econômico. Isso
significa que os interesses do povo brasileiro por serviços
públicos de qualidade, transporte, educação, saúde, segurança
entre tantos outros, tende a passar longe dos interesses de
quem detém o poder econômico e o poder político do país.
Mas existe uma alternativa e ela depende de cada
brasileiro. A sociedade civil organizada, encabeçada pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pela Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), pela União Nacional dos
Estudantes (UNE), pelo Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) e mais de 100 entidades e movimentos sociais

criaram a Coalizão pela Reforma Política Democrática e
Eleições Limpas.
A coalizão tem por objetivo propor o Projeto de Lei de
Iniciativa Popular pela reforma política democrática, que
represente verdadeiramente os interesses do povo. Para que
seja alcançado este objetivo, são necessários no mínimo 1,5
milhão de assinaturas, que serão encaminhadas ao Congresso
Nacional juntamente com o projeto de lei.
Os quatro pontos principais da proposta são: 1- Proibição
do financiamento de campanha por empresas e adoção do
Financiamento Democrático de Campanha; 2- Eleições
proporcionais em dois turnos; 3- Paridade de gênero na lista préordenada; 4- Fortalecimento dos mecanismos da democracia
direta com a participação da sociedade em decisões nacionais
importantes. A proposta na integra e outras informações estão
disponíveis em www.reformapoliticademocratica.org.br.
Nesse sentido, o Sindicato dos Comerciários de Betim,
Igarapé, Mateus Leme, Esmeraldas, São Joaquim de Bicas e
Juatuba está engajado nesse movimento tão importante para o
Brasil. Temos a oportunidade de promover uma ampla reforma
no país que, consequentemente, irá refletir nas melhorias que
desejamos, sobretudo no combate à corrupção. Agora é o
momento de unir forças e reproduzir essa idéia, coletando o
maior número de assinaturas possíveis e promovendo os
debates para compreensão da proposta.
A história nos mostra que a organização e a pressão
popular tem sido o caminho oportuno para obter as conquistas
para o povo, mas isso depende do engajamento de cada um.
Sua assinatura é muito importante, ela vai virar lei. Fortaleça
essa ideia!

CORRUPÇÃO SE COMBATE
COM REFORMA POLÍTICA

Sua assinatura
vai virar lei
Afastamento definitivo do dinheiro
de empresas nas eleições
O financiamento de campanhas eleitorais não mais poderá
ser feito por empresas. Será público, mas o cidadão poderá
doar até R$700.
Igualdade entre
homens e mulheres
O Brasil tem uma das menores participações femininas
do mundo quando o assunto é eleições. Com a nossa proposta,
nas eleições proporcionais, haverá disponível o mesmo
número de cadeiras respeitando alternância de sexo e paridade.
Eleições proporcionais
em dois turnos
Valorização da proposta do partido e do candidato. No primeiro turno
o voto é do partido que precisará apresentar conteúdo programático.
No segundo turno será a vez de os candidatos apresentarem seus
projetos.

Participação soberana do povo
em decisões nacionais
O povo decidirá, de forma soberana, por plebiscito ou
referendo, questões de grande relevância nacional, como
concessão e privatização de bens/serviços públicos,
grandes projetos com impacto socioambientais,
salários de parlamentares, ministros, dentre outros.
Seu voto elege
apenas o candidato
em quem você votou
Não haverá mais candidato eleito "levando" outros. Hoje votamos
em um determinado candidato que defende uma causa e
elegemos outro (ou outros) que defende o contrario. Com a nossa
proposta, isso vai acabar. É a votação em dois turnos nas eleições
proporcionais que põe fim a isso.
Conheça a íntegra de nossa proposta em

A corrupção política é
um mal que assola o Brasil
desde o período colonial. A
nossa história política é
permeada por acordos e
conchavos entre os
detentores do poder, que
tem por objetivo privilegiar
determinados grupos em
detrimento de outros. A
política, em sentido amplo, é
âmbito de interesses
públicos, mas nem sempre
este preceito é respeitado.
A atual estrutura do
sistema político brasileiro,
considerando os partidos
políticos e as instituições do
Estado, tende a favorecer a
produção e reprodução da
corrupção. Essa lógica
começa nas eleições,
através das campanhas
milionárias financiadas com
dinheiro de grandes
empresas.
Essas empresas

aplicam dinheiro em
campanhas eleitorais
considerando que estão
fazendo um investimento,
sendo que depois vem a
cobrança e com juros altos.
O financiamento de
campanhas eleitorais feito
por empresas precisa
acabar, e o caminho para
isso é uma reforma política
democrática. Nesse sentido,
a Coalizão pela Reforma
Política Democrática e
Eleições Limpas está
promovendo a coleta de
assinaturas em todo Brasil
para encaminhar a proposta
da reforma política que
represente os interesses do
povo, e o foco principal é
acabar com o financiamento
empresarial nas campanhas
eleitorais. A nossa
assinatura vai virar lei.
Fortaleça essa ideia e
participe!

www.reformapoliticademocratica.com.br

!

SUA ASSINATURA
VAI VIRAR LEI

Assine o formulário na sede do sindicato em Betim ou
nas sub-sedes em Igarapé e Mateus Leme. Fortaleça essa ideia!

Informações: 3532-2707 - 3534-2178 - 3535-4191
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QUEM DEFENDE TRABALHADOR NÃO VOTA A FAVOR!

CONTRA O PL 4330/2004 DA TERCEIRIZAÇÃO!
Entenda sobre o Projeto de Lei 4330/2004 que tramita no Congresso Nacional. Ele amplia a terceirização
no Brasil, que irá favorecer a redução dos salários dos trabalhadores, desregulamentação dos direitos
trabalhistas e precarização do trabalho.
O Projeto de Lei 4330/04 que amplia descontroladamente
a terceirização do trabalho no Brasil é um golpe aos direitos dos
trabalhadores, que afetará também a organização sindical de
base. O ponto crucial do projeto é a aprovação da terceirização
das atividades fins das empresas. Isso significa que uma
empresa poderá contratar outra, especializada, para fazer o
trabalho ou a atividade principal da empresa contratante. Isso
provocará a redução dos salários dos trabalhadores, além da
precarização das relações de trabalho, desregulamentação dos
direitos trabalhistas e interferência na organização sindical.
Uma rede de supermercados, por exemplo, em vez de
contratar caixas, repositores, embaladores, açougueiros e etc,
irá contratar uma empresa que preste esse tipo de mão de obra,
ou seja, o supermercado em si não terá funcionários diretos, mas
apenas administradores de contratos, se isentando dos
problemas relacionados às condições e dinâmicas do ambiente
de trabalho. É uma estratégia articulada e enganadora do poder
econômico para desestabilizar o movimento sindical brasileiro e
reduzir os salários dos trabalhadores, abrindo caminho para
precarização do trabalho em escalas sem precedentes.
No dia 08 de Abril de 2015, a câmara dos deputados
aprovou o texto base do PL 4330/2004. Ao final, 324 deputados
votaram favoravelmente ao projeto, 137 parlamentares foram
contrários e apenas 2 se abstiveram. A quantidade de deputados

favoráveis à lei que tira direito dos trabalhadores e provoca a
redução dos salários demonstra a influência do poder econômico
no Congresso Nacional. Isso, em partes, tem haver também com
o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, pois as
grandes empresas que investiram nos candidatos na eleição
passada estão agora cobrando a conta, e com juros altos.
Nesse sentido, o Sindicato dos Comerciários de
Betim, Igarapé, Mateus Leme, Juatuba, São Joaquim de
Bicas e Esmeraldas repudia o PL 4330/2004 da terceirização.
QUEM DEFENDE TRABALHADOR NÃO VOTA A FAVOR!

MOTIVOS CONTRA A

TERCEIRIZAÇÃO

SEM LIMITES
1 SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DEVEM SER CORTADOS
O salário de trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos
empregados formais, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos). No setor bancário, a diferença é
ainda maior: eles ganham em média um terço do salário dos contratados.
Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, eles não têm participação
nos lucros, auxílio-creche e jornada de seis horas.

2 NÚMERO DE EMPREGOS PODE CAIR
Terceirizados trabalham, em média, 3 horas a mais por semana do que
contratados diretamente. Com mais gente fazendo jornadas maiores,
deve cair o número de vagas em todos os setores.

3

CASOS DE TRABALHO ESCRAVO PODEM SE MULTIPLICAR

A mão de obra terceirizada é usada para tentar fugir das responsabilidades
trabalhistas. Entre 2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalhadores
resgatados nos dez maiores flagrantes de trabalho escravo
contemporâneo eram terceirizados, conforme dados do Ministério do
Trabalho e Emprego. Casos como esses já acontecem em setores como
mineração, confecções e manutenção elétrica.

4 NEGOCIAÇÃO COM O PATRÃO FICARÁ MAIS DIFÍCIL
Terceirizados que trabalham em um mesmo local têm patrões diferentes e
são representados por sindicatos de setores distintos. Essa divisão afeta a
capacidade deles pressionarem por benefícios. Isolados, terão mais
dificuldades de negociar de forma conjunta ou de fazer ações como greves.

5 PRECONCEITO NO TRABALHO PODE AUMENTAR
A maior ocorrência de denúncias de discriminação está em setores onde há
mais terceirizados, como os de limpeza e vigilância. Com refeitórios,
vestiários e uniformes que os diferenciam, incentiva-se a percepção
discriminatória de que são trabalhadores de “segunda classe”.

6 ACIDENTES DE TRABALHO PODEM AUMENTAR
Os terceirizados são os empregados que mais sofrem acidentes. Na
Petrobrás, mais de 80% dos mortos em serviço entre 1995 e 2013 eram
subcontratados. A segurança é prejudicada porque companhias de menor
porte não têm as mesmas condições tecnológicas e econômicas. Além
disso, elas recebem menos cobrança para manter um padrão equivalente
ao seu porte.
Fonte: Carta Capital
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28 de Abril
Dia Mundial em Memória às Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalho

O Dia 28 de Abril é celebrado em memória às vítimas de
acidentes e doenças do trabalho em todo mundo. A data foi
criada por iniciativa do movimento sindical canadense para
lembrar a explosão de uma mina no estado da Virgínia, nos
Estados Unidos, que resultou na morte de 78 trabalhadores. Em
2003 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) institui o dia
28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no
Trabalho, com intuito de promover o debate sobre a prevenção.
No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada a Lei 11.121, criando
o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho.
Segundo dados da OIT (2013), por ano 2,3 milhões de
trabalhadores em todo mundo perdem a vida em decorrência de
acidentes e/ou doenças do trabalho. O Brasil ocupa a 4ª posição
do ranking mundial de acidentes fatais no trabalho. Dados da
Previdência Social apontam a ocorrência de 711 mil acidentes de

trabalho no Brasil, sendo 2.884 com vítimas fatais no ano de
2011.
A prevenção é o foco principal para reverter esse quadro,
e que necessita do engajamento de todos nessa luta. O uso
correto dos EPI's e EPC's, por exemplo, deve ser estimulado
frequentemente, assim como seu fornecimento deve ser
garantido pelos empregadores.
Outro fator que propicia os acidentes e adoecimento no
trabalho é a constante pressão por produtividade e resultados.
Em um mercado globalizado, a regra é produzir muito e em curto
prazo, garantindo níveis cada vez mais altos de competitividade
e lucratividade. Porém, essa receita favorece índices cada vez
mais altos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
De acordo com o Norma Regulamentadora 5 (NR5), o
objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Por isso os integrantes da CIPA tem um papel
fundamental na prevenção. Os cipeiros são
responsáveis por promover o cumprimento das normas
de saúde e segurança do trabalho, estabelecendo o
diálogo com a empresa para que sejam tomadas providências
quando se percebe situações que podem gerar acidentes ou

adoecimento dos trabalhadores.
O cipeiro é o fiscal permanente em temas de
saúde e segurança do trabalhador, e tem autoridade
para cobrar da empresa medidas corretivas para
prevenir possíveis acidentes ou adoecimentos
decorrentes do trabalho. A estabilidade do cipeiro
(durante o mandato e um ano após o término) é para
garantir um atuação eficaz em defesa da saúde e da
segurança dos trabalhadores, sem que haja
perseguição por parte da empresa. Ser cipeiro é defender a
vida e garantir condições seguras no ambiente de trabalho.

1º DE MAIO - DIA DE LUTA DA CLASSE TRABALHADORA
organização dos trabalhadores brasileiros. Em 1917 foi
No dia 1° de maio de 1886, as ruas de Chicago foram
realizada a primeira greve geral no Brasil, mas foi em 1925 que o
palco de uma das primeiras manifestações de trabalhadores em
1° de maio se tornou feriado nacional a partir do decreto do
prol da redução da jornada para 8 horas diárias e melhores
presidente Artur Bernardes, fato que se vincula
condições de trabalho, no qual resultou em uma
à crescente organização dos trabalhadores e o
greve geral nos Estados Unidos, fato que
1º
de
Maio
é
feriado
início da industrialização do Brasil.
repercutiu em vários países ao redor do mundo.
Relembrar o 1° de maio significa fortalecer
Na ocasião, oito lideres sindicais foram De acordo com a Convenção
os ideais que esta data representa. A luta pela
enforcados em praça pública após serem
Coletiva de Trabalho, no dia
redução da jornada de trabalho e por melhores
julgados culpados por organizar a manifestação,
1º de Maio de 2015 (sextacondições de trabalho e de vida são os ideais
dentre outros que foram assassinados em
pelo qual celebramos o 1° de Maio. A
confronto com a polícia. Três anos depois, em
feira) o comércio estará
construção de uma sociedade mais justa e
1889, a Segunda Internacional Socialista se
fechado e o patrão não
igualitária é sempre possível, e a organização
reunia em Paris e decidiu convocar anualmente
poderá exigir a mão de obra
dos trabalhadores no sindicato é o caminho
uma manifestação mundial pela redução da
do
trabalhador.
para conquistar esse objetivo. Todos os direitos
jornada de trabalho e por melhores condições de
trabalhistas que usufruímos hoje são frutos de
trabalho, na qual foi definida a data 1° de maio
lutas organizadas pelos sindicatos no
em homenagem as lutas sindicais de Chicago.
passado. E ainda há muito para se conquistar.
No Brasil, os imigrantes europeus traziam na bagagem os
ideais das leis trabalhistas e de uma sociedade mais justa, fato
importante para a nossa história e determinante para a

O SEC Betim e região deseja à todos os trabalhadores um bom feriado!
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Cartão do comerciário é mais benefícios para os trabalhadores
Plano odontológico, consultas médicas, remédios com descontos ,
exames laboratoriais, limite de crédito e muito mais no Cartão do Comerciário.

Conheça as vantagens do cartão do comerciário
Limite de crédito
O cartão do comerciário possui
limite de crédito de acordo com o
salário do trabalhador, e o
pagamento é debitado direto na
folha de pagamento, garantindo
segurança e tranquilidade na hora
das compras. O limite é de até
40% do salário. Lembrando que o
cartão do comerciário não tem
vínculo com SPC e SERASA. Ele
é o benefício do trabalhador
comerciário.

Consultas médicas
Consultas médicas na Cuidar
Centro Médico. Várias
especialidades com mais de 50%
de desconto. A consulta com
clínico geral, por exemplo, sai a
R$ 35,00 para quem tem o cartão
do comerciário, com direito ao
retorno em até 30 dias. Consulte a
tabela das especialidades e os
preços em www.inasec.com.br .

Plano Odontológico
Belo Dente
Quem tem o cartão do comerciário
pode contratar o plano odontológico
da Belo Dente, com cobertura na
região metropolitana de Belo
Horizonte. Procedimentos de
diagnóstico, urgência/emergência,
radiologia, prevenção em saúde
bucal, dentística, periodontia,
endodontia, cirurgia e prótese
dental. Para o trabalhador e seus
dependentes legais.

Desconto em
medicamentos
O cartão do comerciário é vinculado
à rede e-pharma 24 horas, que
garante descontos de até 60% na
compra de medicamentos nas
farmácias conveniadas. Consulte as
farmácias da rede e-pharma 24
horas no site www.inasec.com.br , e
saiba onde comprar remédios com
descontos através do cartão do
comerciário.

Rede conveniada
A rede conveniada ao INASEC é
composta por empresas variadas:
clínica médica, laboratórios,
farmácias, supermercados, loja
de cosméticos, sapatos, óticas,
artigos para presentes, limpeza e
muito mais. Consulte as
empresas que aceitam o cartão
do comerciário em
www.inasec.com.br

Exames
laboratoriais
O cartão do comerciário também
permite ao trabalhador realizar
seus exames de rotina nos
laboratórios Rojan e Souza Aguiar
com preço diferenciado. A tabela
dos exames e os preços pode ser
consultada no site
www.inasec.com.br

Empresas que abrem nos feriados devem
conceder o cartão do comerciário gratuito
à todos os trabalhadores
A principal conquista da CCT 2015-2016 foi a garantia de vários
benefícios através de um único cartão. O cartão do comerciário já um sucesso
entre os trabalhadores e também fortalece as vendas no comércio local através
da rede conveniada.
Quem já aderiu ao cartão do comerciário ou quem pretende aderir, venha
aí uma novidade: As empresas que abrem nos feriados tem a obrigação de
fornecer o cartão gratuito para todos os funcionários, independente de quem
trabalhou ou não no feriado. O trabalhador só irá pagar aquilo que gastar com o
cartão, respeitando o seu limite de crédito disponível.

Cadastro das empresas
Em cumprimento à Clausula 31ª, parágrafo 3º da
Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016, para abrir nos
feriados permitidos pela CCT, as empresas deverão realizar
o cadastro no site do INASEC e marcar a opção pela
abertura nos feriados. Essa é a forma das empresas
garantirem que estão cumprindo a convenção coletiva, se
isentando assim de possíveis fiscalizações.

Saiba mais sobre o INASEC e o
cartão do comerciário. Formas de
adesão, rede conveniada e outras
informações. Entre em contato

www.inasec.com.br

(31) 3081-4708
(31) 2571-4718
Rua Servidor Alfredo de Oliveira Braga,
nº 240, Centro Betim/MG.
Ao lado do restaurante do Hudson.
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Veja as empresas que aceitam o cartão do comerciário
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
Loja India Store: Metropolitan Shopping
Carlaile Sports: Loja Betim Shopping
Supermercado Monte Branco: Rua Expedicionários, Esmeraldas.
Todos os Supermercados BH na cidade de Betim, Igarapé,
Esmeraldas e Juatuba.

Supermercado
Super Primo no
bairro Citrolândia
já aceita o cartão
do comerciário
A rede de empresas conveniadas ao INASEC que
aceitam o cartão do comerciário não para de crescer, o que
significa mais opções de compras para quem tem o cartão.
Além das lojas localizadas nas regiões centrais e nos
shopping centers, o comércio nos bairros também estão
firmando parceria com o INASEC para aceitar o cartão do
comerciário.
O Supermercado Super Primo, localizado na Rua
Doutor José Mariano, nº 87 no bairro Citrolândia é prova disso,
e já aceita o cartão. De acordo com o presidente do INASEC,
Horoni Martins Rosa, ampliar a rede de cobertura do cartão é
importante para facilitar o acesso dos trabalhadores. “É
necessário ampliar a rede para dar comodidade aos
comerciários, principalmente aos que não moram nas regiões
centrais. As empresas dos bairros que aceitam o cartão
também fortalece o comércio local e amplia a sua
competitividade em relação às lojas das regiões centrais e dos
shoppings”, declarou o presidente.

