
PORQUE A GENTE TEM QUE SER VALORIZADO
campanha salarial 2014

SINDICOMERCIÁRIOS

Transporte gratuito
Vale-cultura
Vale-alimentação
Descanso aos domingos e feriados

Piso decente
Fim do banco de horas
Licença-maternidade de 180 dias
Auxílio-estudante

Reajuste de 12%



COMÉRCIO É O SETOR QUE MAIS CRESCE!
• Crescimento das vendas entre  2010 e 2013: 
8,2% acima da inflação

• Crescimento do comércio em 2013:
3,8% acima da inflação

• Projeção para 2014, com a Copa: aumento de 4,5% nas vendas

• Crescimento da economia em 2013:
O RS cresceu 5,8%

• Projeção para 2014:
O RS deve crescer mais de 5%

CHEGOU A HORA DE COLOCAR O NOSSO TIME 
EM CAMPO EM BUSCA DE MAIS CONQUISTAS!
Time unido vence! Ao lado da Fecosul e dos seus Sindicatos, os comerciários e as comer-
ciárias do Rio Grande estarão construindo um movimento em defesa dos seus direitos e 
por mais conquistas nesta campanha salarial.

Copa do Mundo, safra agrícola em alta, crescimento industrial, valorização do salário 
mínimo regional e nacional, desoneração da folha de pagamento para o comércio, au-
mento do consumo: tudo isto está beneficiando e gerando otimismo para o setor do 
comércio no RS, que vai muito bem. Os patrões estão lucrando, mas a superação das 
metas e os bons resultados só são possíveis com o trabalho dos comerciários, que no dia 
a dia, com muita dedicação, fazem a economia girar.

Os patrões estão na contramão: através da FECOMÉRCIO, numa atitude gananciosa, ten-
tam tirar uma conquista histórica dos comerciários: o direito ao salário mínimo regional 
do RS. Querem os lucros com o aumento da renda dos demais trabalhadores gaúchos 
que irão consumir mais diante do reajuste de 12,7% assinado pelo governador Tarso 
Genro, mas não querem que os comerciários sejam beneficiados, deixando a categoria 
de fora.

CHEGA DE GANÂNCIA

Além da manutenção do direito dos comerciários gaúchos ao salário mínimo regional, 
pelo qual tanto lutaram, nosso time tem que ser mais valorizado: queremos aumento 
real com o reajuste de 12% nos salários e mais direitos sociais. 

Chegou a hora de valorizar o time que faz todo este crescimento do Rio Grande:
AS COMERCIÁRIAS E OS COMERCIÁRIOS GAÚCHOS.

NOSSO TIME É UNIDO: LUTA, CONQUISTA E TEM QUE SER VALORIZADO!


