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Inaugurada!

Nova Diretoria do Sindicato toma
posse para a gestão 2012-2016

ea de Lazer do Sindec-MG

A nova diretoria do Sindec-MG, eleita em junho para
mandato 2012-2016 tomou
posse. A solenidade, realizada no dia 3 de setembro, na
Área de Lazer do Sindicato,
em Santa Luzia, contou com
a presença de inúmeros trabalhadores associados.
Na oportunidade, o
coordenador-geral da entidade, Deuseli Gomes Teodoro,
agradeceu aos trabalhadores
pelos votos recebidos nas
eleições e reafirmou o compromisso assumido com a
categoria durante o processo
eleitoral.
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Participação dos
trabalhadores
nas eleições é
fundamental

Centenas de trabalhadores associados e amigos do Sindicato compareceram à Área de lazer
para prestigiar a solenidade de posse da nova diretoria da entidade

PÁGINA 4

2

POSSE DA DIRETORIA

Confraternização de posse re
Sindicato contou com expressiva

A solenidade de posse se trans
confraternização entre os novos diri
associados e funcionários da entida
dos diretores e diretoras emposs
presentes, ao som da dupla Elism
Durante toda a noite, o clima f
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Centrais retomam o debate sobre a
criação do Piso Salarial Estadual
A criação de um piso salarial
regional em Minas Gerais foi tema
de debate na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A audiência pública, realizada a pedido
das centrais sindicais, no dia 23 de
agosto, contou com a participação
de diretores do Sindicato, CUT, CTB,
CSP Conlutas, Força Sindical, NCST,
UGT e de dezenas de entidades representantes dos trabalhadores de
todo o Estado.
As centrais sindicais em Minas Gerais retomaram o debate sobre a implantação do Piso Salarial
Regional neste mês de agosto, cujo
projeto de iniciativa popular está na
Assembleia Legislativa (ALMG) há
um ano. O objetivo é cobrar do governo do Estado a apresentação do
projeto de lei na ALMG, alternativa
para que a tramitação da matéria
seja mais rápida.
De acordo com as centrais, a
proposição apresentada visa melhorar a condição de vida dos trabalhadores que recebem o salário mínimo,

atendendo à parcela mais necessitada da população mineira; e fortalecer
o mercado interno, injetando mais
recursos nas economias locais, potencializando, assim, o desenvolvimento do Estado e dos municípios.
O projeto também cria a possibilidade de nenhum trabalhador ou
trabalhadora de Minas Gerais receber apenas o salário mínimo. Mesmo
tendo sido muito valorizado nos últimos anos. Para as centrais, o salário
mínimo nacionalmente unificado está
aquém das possibilidades e necessidades de Minas Gerais.
Compromisso
Em maio do ano passado,
ao receber a pauta das centrais, o
governador Antonio Anastasia assumiu o compromisso de encaminhar a proposta do piso dentro das
instâncias do governo. Para que a
promessa seja cumprida, as centrais
sindicais vão construir uma série de
ações para pressionar o Executivo

Presidente da CUT, Beatriz Cerqueira (terceira da esquerda para a direita),
participou do debate sobre a criação do Piso Salarial Estadual

estadual, com o envolvimento da sociedade, dos movimentos sindical e
sociais na defesa do piso.
O projeto de lei de iniciativa
popular que prevê a implantação e
os valores do Piso Salarial Regio-

Participação dos trabalhadores nas
eleições municipais é fundamental
Como bem disse o poeta
e escritor alemão Bertold Brecht,
o pior analfabeto é o analfabeto
político. “Ele não ouve, não fala,
nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o
custo de vida, o preço do feijão,
do peixe, da farinha, do aluguel,
do sapato e do remédio dependem das decisões políticas”, disse em um dos seus textos mais
famosos.
Com a proximidade das
eleições municipais, o Sindicato considera oportuno chamar
a atenção da categoria para a
importância de votar e, principalmente, de escolher com critério
seus candidatos a prefeito e vereador.
Além de defender as candidaturas de pessoas comprometidas com os interesses dos
trabalhadores, é preciso conhecer bem os candidatos que pleiteiam uma vaga na câmara ou
na prefeitura, recomenda o coordenador-geral do Sindec-MG,
Deuseli Gomes Teodoro.
“É importante verificar os

trabalhos prestados pelos candidatos, saber em que área atuam,
o que defendem, quais são suas
propostas e projetos”, disse
Escolha deve
ser criteriosa
Também é preciso ficar
atento a candidatos que só aparecem em época de campanha e
aos que oferecem pequenos favores e fazem promessas. “Ainda é comum candidatos oferecerem churrasquinhos, caminhão
de terra, jeitinho para aposentar
mais rápido etc. Esse é o típico
candidato que não tem o menor
compromisso com as causas sociais”, observa o Deuseli.

Na opinião do diretor do
Sindicato Milton de Souza e Silva, eleger candidatos comprometidos com os interesses dos
trabalhadores faz toda a diferença, pois são eles que defenderão as reivindicações da classe
trabalhadora junto aos governantes.
Segundo Milton, o trabalhador tem que ser mais participativo, e não se resumir ao ato
de ir às urnas e depositar seu
voto. “Somos nós, trabalhadores, que tocamos este País. Por
isso, temos que escolher nossos
candidatos com critério para não
nos arrependermos depois”.
Para o diretor do Sindicato, não há nenhuma incompatibilidade entre a militância
sindical e política. “Temos que
ocupar, cada vez mais, os espaços existentes na sociedade.
Isso também faz parte da nossa
luta pela melhoria das condições
de trabalho e salário, em defesa
dos direitos dos trabalhadores e
para avançarmos nas conquistas”.

nal foi entregue pelos dirigentes das
centrais ao presidente da Assembleia
Legislativa, Dinis Pinheiro (PSDB),
no dia 26 de agosto de 2011, juntamente com mais de 50 mil assinaturas.

Visite a Área de
Lazer do Sindec
O Sindicato convida
os associados e seus dependentes para visitar a Área de
lazer da entidade, localizada
em Santa Luzia, município
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH).
Antigo sonho dos trabalhadores, a Área de Lazer
do Sindec-MG já conta com
três piscinas, sauna, churrasqueiras, salão de jogos,
quadra e restaurante. No
restaurante, são servidas
bebidas, salgados, porções
e almoço.
Para frequentar a
Área de Lazer, basta ser
associado do Sindicato. Os
trabalhadores não sócios
devem adquirir convites mediante o pagamento de uma
taxa.
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