
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

FAÇA TAMBÉM A DIFERENÇA

Veja as principais empresas em que atuamos
nas negociações de acordos e convenções: 

Nas negociações coletivas, o
SAEMG é a garantia de um
acordo benéfico e justo para os
empregados e para a empresa.

Para um bom acordo,
homologações rescisórias,
assistência jurídica, assistência
médica e odontológica 
CHAME O SAEMG.

Parceria SAEMG
e ProABC

Representantes do SAEMG e da Itatiaia móveis ajustando Acordo Coletivo de Trabalho

Convênios Pág 4

Fortaleça seu Sindicado e sua 
categoria ficará mais protegida.

Contribuição sindical Pág 2
Consultório Odontológico faz
atendimento ao associado.

Atendimento gratuito Pág 3
Semana santa em São Lourenço/MG
Confira os pacotes

Convênios SAEMG Pág 3

QUANDO FOR NEGOCIAR TENHA A SEGURANÇA 
E O SUPORTE DOS ESPECIALISTAS DO SAEMG

SAEMG
Boletim de Notícias do SAEMG 
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESCONTO APROVADO
Informamos aos Administradores que o desconto ou recolhimento da Contribuição Sindical
2018, foi aprovado pela categoria em  Assembléia Geral realizada em 31/01/2018.  Aos que
não receberem a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical – GRCS em seu endereço,
esta pode ser obtida no endereço eletrônico: www.saemg.org.br/contribuicaosindical 

Fortaleça seu Sindicado e sua 
categoria ficará mais protegida

A Contribuição Sindical é ato legal que fortalece a atuação do Sindicato na luta constante
por melhores condições de trabalho, defesa dos profissionais e melhores salários aos
Administradores. Ao quitar a guia de recolhimento sindical 2018, o Administrador mantém o
seu Sindicato fortalecido, aumentando sua representatividade e ampliando assim os
benefícios disponibilizados à categoria.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O QUE MUDA NA 
PROPOSTA 

Principais mudanças
O governo cedeu em vários itens em relação a sua proposta inicial, reduzindo a reforma a
quatro pontos principais:
O governo cedeu em vários itens em relação a sua
proposta inicial, reduzindo a reforma a quatro pon-
tos principais:

- Idade mínima de aposentadoria, com a regra de
transição até 2042; 62 anos para mulheres e 65
para homens (INSS e servidores); 60 para professo-
res de ambos os sexos; 55 anos para policiais e tra-
balhadores em condições prejudiciais à saúde;

- Tempo mínimo de contribuição de 15 anos para
segurados do INSS e de 25 anos para servidores pú-
blicos;

-  Novo cálculo do valor da aposentadoria, come-
çando de 60% para 15 anos de contribuição até
100% para 40 anos;

Receitas previdenciárias deixam de ser submeti-
das à DRU (Desvinculação de Receitas da União.
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Versão apresentada pelo governo é mais enxuta que a
anterior, poupa trabalhadores rurais e estabelece idade mínima diferente para servidores e
segurados do INSS.

A proposta ainda está em discussão e deve passar por votações no Congresso. Por
promover uma mudança na Constituição, ela só entra em vigor se for aprovada por pelo
menos 308 deputados em dois turnos de votação na Câmara e mais em dois turnos no
Senado.



CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

ATENDIMENTO GRATUITO

CONVÊNIOS SAEMG

SEMANA SANTA EM SÃO LOURENÇO/ MG

04 dias para descansar e curtir bastante nesta
linda cidade do circuito das águas em Minas Gerais.

04 dias com 03 diárias, três festas a noite no
hotel Guanabara x Universal.

Apto single  R$   1.792,00
Apto double R$  1.380,00
Apto triplo R$     1.260,00

Apto quadruplo R$ 1.260,00
Aarcelado em 04 x  sem juros. (primeira parcela

e até dia 15 de janeiro/fevereiro/março e abril)!

TAMIRESTouR -TuRISMo - 
(31) 9 9662-7371 (vivo) 
(31)  9 9139-7870 (tim)

A saúde bucal é um seguimento
importante ao considerarmos a
integralidade do indivíduo e a efetiva
promoção da saúde. Sendo assim,
disponibilizamos atendimento
odontológico gratuito de restauração e
prevenção, visando os aspectos educativos

e também os tratamentos, de acordo com
a avaliação individual de cada cliente. Os
horários são flexíveis e o serviço é
exclusivo para os associados do Saemg. 
Marque pessoalmente na recepção, ou
entre em contato pelo telefone: 
31 3274- 0499

Atendimento odontológico de qualidade 

Pacote de viagem para
São Lourenço-MG - Hotel
Universal x Guanabara
período: 29/03/18 a
01/04/18 com 03 festas a
noite e pensão 
completa

SAEMG
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CONVÊNIOS SAEMG

O SAEMG firmou uma parceria com a 
empresa Assist ME Assessoria e Serviços

ADMINISTRADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS AS-
SOCIADOS,

O SAEMG firmou uma parceria com a empresa As-
sist ME Assessoria e Serviços, gestora do programa
proABC, através da Cooperari Administradora, Corretora
de Seguros e Consultoria, para que você possa contar
com esse importantíssimo benefício em condições
muito especiais. 

O proABC é um programa que reúne serviços e
privilégios para você e sua família. Com ele você passa
a ter acesso a diversos serviços médicos e odontológicos
em condições muito especiais. São valores exclusivos
para utilizar em toda rede de parceiros. Com ele você
pode: realizar consultas, exames, terapias e aquisição
de medicamentos que cabem no seu bolso. Torne a sua
vida mais segura e garanta a tranquilidade que a sua fa-
mília merece. Mais rápido mais fácil e mais barato do
que você imagina.

CoNVENIÊNCIA
Múltiplas vantagens para você e sua família! Sem

carência, limite de idade ou acréscimo para doenças
pré-existentes. Sem filas ou burocracia. Faça parte e
traga mais tranquilidade para a sua vida.

MEDICAMENToS
O proABC oferece aos seus beneficiários um pro-

grama exclusivo de descontos de até 65% em medica-
mentos.

ACESSo À SAÚDE 
Ao adquirir o programa você e seus familiares

passam a contar com um atendimento médico/odonto-
lógico PARTICULAR em várias especialidades, porém,
com custos muito reduzidos, portanto, muito viável.

ALGUNS EXEMPLOS DE SERVIÇOS DISPONIBILIZA-
DOS:

CONSULTAS MÉDICAS, TRATAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS DOMICILIARES PARA PESSOAS COM NECESSI-
DADES ESPECIAIS, ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL,
PSICOTERAPIAS, FISIOTERAPIAS, MEDICINA ESTÉTICA,
DENTRE INÚMERAS OUTRAS.

O proABC é um benefício importante e vantojoso
para todos e de todas as idades, mesmo para aqueles
que têm planos e/ou seguros de saúde. 

Conheça os serviços disponibilizados no proABC
e as condições oferecidas através da parceria com o
SAEMG.

Informações para adesão ao programa através
dos seguintes meios: 

- No site do SAEMG – BANNER na página principal;
- Tel. (31) 98991-6449 – WhatsApp; 
- E-mail: cooperari@cooperari.com.br

SAEMG
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