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Comerciários em Campanha Salarial 2014

PREPAR

SEC
www.secbetim.org.br

A!

Vamos lutar
para mudar
a nossa
vida social!
A nossa Pauta de Reivindicações já foi entregue no
Sindicato Patronal. Agora é um momento de união dos
trabalhadores. E na assembléia da tirada de Pauta nós
debatemos e chegamos à conclusão que além do
aumento e reposição das perdas nós também iremos
cobrar benefícios na saúde, lazer, cultura, educação.
Sabemos que este ano será marcado por eventos
relevantes no País, como as eleições e a Copa do Mundo.
E os políticos como sempre vão vir mais uma vez dando
tapinha nas costas e pedindo o nosso voto. Temos que
ficar atentos, pois por ser o ano da Copa e enquanto as
pessoas se divertem com os jogos os governantes aplicam reformas prejudiciais aos trabalhadores e favoráveis ao capitalismo. Prova disso são os aumentos abusivos
nos preços da gasolina, remédios, cesta básica, material
escolar, luz, água, aluguel, etc.

O Sindicato dos Comerciários faz um chamado:Vamos mostrar nossa união na Campanha
Salarial 2014 para juntos arrancarmos um reajuste
digno e mudar a nossa vida social.VAMOS A LUTA
COM SEDE DE MUDANÇA POR UM MUNDO
MELHOR.

VEM PRA LUTA!
Mas como salário e benefício não caem do céu, é preciso
entrar firme na luta junto com o
Sindicato. Sem a participação do
comerciário, o SEC Betim e
Região é como uma andorinha,
que sozinha não faz verão.
Se não lutarmos unidos,
passaremos o ano inteiro reclamando da vida e do salário.
Portanto, somente com a união
dos trabalhadores que iremos
mudar a nossa vida social.

Patrões lucram ainda mais!

As principais reivindicações
dos trabalhadores para mudar
a nossa vida social

A nossa data-base é 1º de março
Sede Betim - Av. Governador Valadares, 888 - Centro - (31) 3532-2707
facebook.com/secbetim - Site: www.secbetim.org.br
e -mail - comerciarios@secbetim.org.br
Subsede Igarapé - Rua Cristiano Machado, 242 - Centro - 31 3534-2178
Subsede Esmeraldas - Rua Ana Felipa - 42 -Centro - 31 3538-1752
Subsede Mateus Leme - Rua Dalila, 94 - Centro - 31 3535-4191
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O COMERCIÁRIO DE BETIM é uma publicação de responsabilidade do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim e Região.

Entre as vantagens de ser sócio do
sindicato de classse é ter acesso a promoções e benefícios especiais.
É o caso do torneio de Futsal que o
SEC Betim e Região está organizando
exclusivamente para associados da entidade.
Os craques da categoria que possuem
a carteira de sócio poderão se inscrever e
entrar em campo em busca de vitória.
Enquanto o sindicato não divulga
datas, horários e local do certame, aproveite
para vestir a camisa do quadro social e seja
mais um sindicalizado.
Caso você já tenha se associado,
monte sua equipe e comece a treinar e para
enfrentar a vontade de vencer típica dos
trabalhadores.

A idade do
trabalhador

Tempo
de
serviço

O número
para a
aposentadoria
deve ser
integral.

Mulheres
Homens

Comerciários na luta pelo Fim do Fator Previdenciário!

Falta segurança para os trabalhadores
do Metropolitan Shopping

O Sindicato dos Comerciários de
Betim e Região vêm recebendo várias
denúncias sobre a falta de segurança para
o s t ra b a l h a d o re s d o M e t ro p o l i t a n
Shopping. A passarela provisória que dá
acesso ao shopping e ao bairro Dom

Bosco é um dos lugares das
ocorrências devido à falta de
iluminação e pelos problemas
advindos da segurança pública
ineficiente da nossa cidade e
também de todo país.
Os comerciários são os
mais vulneráveis devido à jornada extensiva de trabalho e do
horário de fechamento das
lojas e do próprio shopping.
O Sindicato dos
C o m e rc i á r i o s d e B e t i m e
Região, preocupado com essa
situação, esta mobilizando os
trabalhadores para juntos construirmos
uma proposta de enfrentamento dessa
situação.
A segurança pública é um dever do
estado e um direito do cidadão.

