
IN
FO

RM
AT

IV
O

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais e Recreativas no Estado de Minas Gerais - Edição nº 22 - Setembro/2012 

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

Área de Lazer do Sindec-MG

Uma data histórica! Depois de um 
período de reformas a expansão 
do espaço, uma festança marcou a 

inauguração da nossa área de lazer. Uma 
vitória importantíssima que só foi possível 
graças à nossa organização.  No dia 10 
de outubro dezenas de trabalhadores, 
juntamente com amigos e familiares, 
lotaram a área em Santa Luzia. Uma 
eficiente equipe de garçons e seguranças 
garantiu a fartura do churrasco, o chopp 

geladinho e a segurança de todos. A banda 
de samba NOME DA BANDA DE SAMBA 
animou a festa por mais de duas horas. 
Durante o evento, muita descontração 
tomou conta das mesas. Muitos 
aproveitaram a festa para relembrarem 
os melhores momentos do torneio de 
futsal.

Tivemos a presença de convidados ilustres. 
O Deputado NOME DO DEPUTADO esteve 
presente, estiveram também presentes 

PRESIDENTE CUT MG, presidente da CUT-
MG, QUEM MAIS É BOM DESTACAR A 
PRESENÇA?

Por volta das 21h30 o diretor do Sindec-
MG Milton de Souza tomou a palavra para 
iniciar a premiação dos times campeões. 
A agitação tomou conta da festa. Milton 
de Souza e Silva, juntamente com a 
presidente Otacília Francisco de Oliveira e 
o vice-presidente Deuseli Gomes Teodoro 
organizaram a cerimônia.

 A nova diretoria do Sin-
dec-MG, eleita em junho para 
mandato 2012-2016 tomou 
posse. A solenidade, realiza-
da no dia 3 de setembro, na 
Área de Lazer do Sindicato, 
em Santa Luzia, contou com 
a presença de inúmeros tra-
balhadores associados. 
 Na oportunidade, o 
coordenador-geral da entida-
de, Deuseli Gomes Teodoro, 
agradeceu aos trabalhadores 
pelos votos recebidos nas 
eleições e reafirmou o com-
promisso assumido com a 
categoria durante o processo 
eleitoral.
 “Em nome da diretoria 
do Sindicato, afirmo que não 
mediremos esforços para con-
tinuar defendendo esta cate-
goria tão importante. Desde a 
primeira gestão, foram muitas 
as conquistas, como esta Área 
de Lazer. Mas, com o apoio 
de todos, podemos e vamos 
conquistar muito mais”, disse.
 Confira os principais 
momentos da confraterniza-
ção de posse da nova direto-

Coordenador-geral do Sindec-MG, Deuseli Gomes Teodoro, ao lado de integrantes da nova diretoria, agradeceu os votos 
recebidos e reafirmou o compromisso de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores e para avançar nas conquistas

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

Centrais retomam 
o debate sobre a 
criação do Piso 
Salarial Estadual
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Participação dos 
trabalhadores 
nas eleições é
fundamental
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Confraternização de posse realizada na Área de Lazer do 
Sindicato contou com expressiva participação de trabalhadores

A solenidade de posse se transformou numa grande festa de 
confraternização entre os novos dirigentes do Sindicato, trabalhadores 
associados e funcionários da entidade. Após a entrega dos certificados 

dos diretores e diretoras empossados, foi servido um jantar aos 
presentes, ao som da dupla Elismark & Felipe e do DJ Jonathan. 

Durante toda a noite, o clima foi de alegria e descontração.
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Centrais retomam o debate sobre a 
criação do Piso Salarial Estadual
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 A criação de um piso salarial 
regional em Minas Gerais foi tema 
de debate na Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG). A au-
diência 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 re-
presentantes dos trabalhadores de 
todo o Estado. 
 As centrais sindicais em Mi-
nas Gerais retomaram o debate so-
bre 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 go-
verno 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 melho-
rar a condição de vida dos trabalha-
dores que recebem o salário mínimo, 

atendendo à parcela mais necessita-
da da população mineira; e fortalecer 
o mercado interno, injetando mais 
recursos nas economias locais, po-
tencializando, assim, o desenvolvi-
mento do Estado e dos municípios. 
 O projeto também cria a pos-
sibilidade de nenhum trabalhador ou 
trabalhadora de Minas Gerais rece-
ber apenas o salário mínimo. Mesmo 
tendo sido muito valorizado nos últi-
mos anos. Para as centrais, o salário 
mínimo nacionalmente unificado está 
aquém das possibilidades e necessi-
dades de Minas Gerais. 

Compromisso

 Em maio do ano passado, 
ao receber a pauta das centrais, o 
governador Antonio Anastasia as-
sumiu o compromisso de encami-
nhar 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 

estadual, com o envolvimento da so-
ciedade, 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-

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

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

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 acontecimen-
tos políticos. Ele não sabe que o 
custo de vida, o preço do feijão, 
do peixe, da farinha, do aluguel, 
do sapato e do remédio depen-
dem das decisões políticas”, dis-
se em um dos seus textos mais 
famosos.
 Com a proximidade das 
eleições municipais, o Sindica-
to considera oportuno chamar 
a atenção da categoria para a 
importância de votar e, principal-
mente, de escolher com critério 
seus candidatos a prefeito e ve-
reador. 
 Além de defender as can-
didaturas de pessoas compro-
metidas com os interesses dos 
trabalhadores, é preciso conhe-
cer bem os candidatos que plei-
teiam uma vaga na câmara ou 
na prefeitura, recomenda o co-
ordenador-geral do Sindec-MG, 
Deuseli Gomes Teodoro.  
 “É importante verificar os 

trabalhos prestados pelos candi-
datos, 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 apa-
recem em época de campanha e 
aos que oferecem pequenos fa-
vores e fazem promessas. “Ain-
da é comum candidatos oferece-
rem churrasquinhos, caminhão 
de terra, jeitinho para aposentar 
mais rápido etc. Esse é o típico 
candidato que não tem o menor 
compromisso com as causas so-
ciais”, observa o Deuseli.

 Na opinião do diretor do 
Sindicato Milton de Souza e Sil-
va, eleger candidatos compro-
metidos com os interesses dos 
trabalhadores faz toda a diferen-
ça, pois são eles que defende-
rão as reivindicações da classe 
trabalhadora junto aos gover-
nantes.
 Segundo Milton, o traba-
lhador tem que ser mais partici-
pativo, e não se resumir ao ato 
de ir às urnas e depositar seu 
voto. “Somos nós, trabalhado-
res, que tocamos este País. Por 
isso, temos que escolher nossos 
candidatos com critério para não 
nos arrependermos depois”. 
 Para o diretor do Sindi-
cato, não há  nenhuma incom-
patibilidade entre a militância 
sindical e política. “Temos que 
ocupar, cada vez mais, os es-
paços 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 conquis-
tas”.

 O Sindicato convida 
os associados e seus depen-
dentes para visitar a Área de 
lazer da entidade, localizada 
em Santa Luzia, município 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). 
 Antigo sonho dos tra-
balhadores, a Área de Lazer 
do Sindec-MG já conta com 
três piscinas, sauna, chur-
rasqueiras, 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 me-
diante o pagamento de uma 
taxa. 

Visite a Área de 
Lazer do Sindec


