
VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA PERDER SEUS DIREITOS E SEU EMPREGO
O primeiro passo é não contribuir com o Sindicato. Saiba mais na página 3

Negociações 
prosseguem
 A diretoria do Sin-
comerciários realizou no 
último dia 7, mais uma ro-
dada de negociações com 
os representantes das 
empresas. O encontro faz 
parte da Campanha Sala-
rial deste ano.       Página 4Diretores do Sincomércio e diretores do Sincomerciários em reunião: conversas prosseguem em busca de acordo

Sincomerciários debate a MP 881
 Diretores do Sincomerciários estiveram no último 
dia 6 em Jaú para debater os impactos que a MP 881 vai 
trazer para o cotidiano dos trabalhadores.       Página 2

Evento reuniu mais de 300 pessoas para ampliar debate em torno dos malefícios da MP

Reforma da Previdência é aprovada 
na Câmara e segue para o Senado

Página 2
Saque-ani-
versário do 
FGTS pode 
e s c o n d e r 
a rmad i l ha  
para o tra-
balhador.
      Página 4

 Como forma de 
celebrar o Dia da Foto-
grafia, comemorado em 
18 de agosto, os comer-

ciários que atuam neste 
setor têm direito a uma 
gratificação especial nes-
te mês.              Página 4

Fotografia tem gratificação em agosto

Na avaliação de especialistas 
MP 881 é retrocesso histórico
 Por 345 votos a 
76, a Câmara dos De-
putados aprovou, no úl-
timo dia 13, o texto-ba-
se da chamada “MP da 
liberdade econômica”. 
“Com esta alteração, 

passam a considerar, 
entre outras coisas, 
que qualquer horário de 
trabalho será normal, 
alertou o presidente do 
Sincomerciários, Amau-
ri Mortágua.    Página 2
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Sincomerciários debate impacto da MP 881
 Diretores do Sin-
comerciários participa-
ram da manhã de es-
tudos organizada pela 
UGT-SP em Jaú, no úl-
timo dia 6, para debater 
os impactos da MP 881, 
aprovada pela Câmara 
e atualmente tramitando 
pelo Senado, depois de 
receber várias emendas 
e ser transformada no 
Projeto de Lei de Con-
versão 17/2019.
 “Com as emen-
das, o texto se tornou 
uma ameaça aos traba-

lhadores do comércio, 
principalmente porque 
prevê a extinção de direi-
tos há muito adquiridos, 
notadamente nos horá-
rios de trabalho. Diante 
deste quadro, a participa-
ção neste evento é muito 
importante para fornecer 
subsídios que serão dis-
cutidos junto aos comer-
ciários de nossa região”, 
explicou o vice-presiden-
te do Sincomerciários, 
Celso Bozza, que foi um 
dos representantes do 
Sindicato no evento.

Reforma da Previdência é aprovada 
na Câmara e segue para o Senado
 O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
recebeu no último dia 8 a 
proposta da reforma da 
Previdência, que chegou à 
Casa depois que a Câmara 
concluiu, no dia anterior, a 
votação em segundo tur-
no da proposta. Todos os 
destaques que pretendiam 
retirar partes do texto para 
modificar a PEC foram re-
jeitados. Portanto, o texto 
a ser analisado pelos sena-
dores é igual ao aprovado 
em primeiro turno pelos de-
putados, no dia 13 de julho.

O texto-base da proposta 
foi aprovado por 370 votos 
a 124 (no primeiro turno, 
foram 379 a 131). A refor-
ma da Previdência, apro-
vada na Câmara na forma 
do substitutivo do deputa-
do Samuel Moreira (PS-
DB-SP), aumenta o tempo 
para se aposentar, limita 
o benefício à média de to-
dos os salários, eleva as 
alíquotas de contribuição 
para quem ganha acima do 
teto do INSS e estabelece 
regras de transição para os 
atuais assalariados.

Especialistas apontam: MP 
881 é retrocesso histórico
 Por 345 votos a 
76, a Câmara dos Depu-
tados aprovou, no último 
dia 13, o texto-base da 
chamada “MP da liber-
dade econômica”. Espe-
cialistas de todo o país 
condenaram a medida, 
que foi considerada um 
“retrocesso histórico” 
principalmente porque 
elimina direitos conquis-
tados pelos trabalhado-
res ao longo de anos.
 Foram retiradas 
propostas de mudança 
na legislação trabalhista, 
depois da pressão reali-
zada pelos movimentos 
sindicais. O presiden-
te do Sincomerciários, 
Amauri Mortágua, lem-
brou que este é apenas 
mais um capítulo na “no-
vela” sem fim em que 
se transformou o acha-
tamento de direitos dos 
brasileiros nos últimos 
anos. “Muitos direitos já 

foram eliminados pela 
Reforma Trabalhista. 
Agora, com esta altera-
ção, passam a conside-
rar, entre outras coisas, 
que qualquer horário de 
trabalho será normal, o 
que, além de outros con-
tratempos, vai trazer sé-
rios prejuízos, por exem-
plo, ao convívio familiar 
dos trabalhadores”, fri-
sou o presidente do Sin-
comerciários.

Amauri: trabalhadores têm direitos 
cada vez mais ameaçados

Celso Bozza com o desembargador Luís Henrique Rafael, um dos palestrantes 
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Sem Sindicato, trabalhador fica mais fragilizado
 Para os comerciá-
rios, as convenções coletivas 
do Sindicato garantem direi-
tos e regulamentam as jorna-
das de trabalho. Mas, com a 
aprovação da MP 881, este 
quadro pode mudar em uma 
futura negociação. E é jus-

tamente neste momento em 
que o papel do Sindicato ga-
nha maior peso, já que, des-
de a aprovação da reforma 
trabalhista, vale o negociado 
sobre o legislado, ou seja, o 
que for decidido acordo co-
letivo sobrepõe, inclusive, 

qualquer dispositivo legal 
em contrário. “O Sindicato 
se tornou a última trincheira 
de combate em relação aos 
direitos dos trabalhadores. A 
força da união garante maior 
peso na hora das negocia-
ções”, avaliou o presidente 

do Sincomerciários, Amauri 
Mortágua. Avalie no quadro 
abaixo, a importância e o 
peso que tem a representa-
ção do Sindicato e avalie as 
conquistas e ganhos finan-
ceiros que são garantidos 
com sua contribuição: 

REFORMA TRABALHISTA NOSSA CONVENÇÃO

INDENIZAÇÃO 
QUEBRA DE CAIXA

NÃO EXISTE

VALOR MENSAL DE 
R$-72,00. (CL. 8ª)

- CONFERÊNCIA PRESENÇA 
EMPREGADO.

- EMPRESA NÃO PAGA, SEM 
RESPONSABILIDADE/DESCONTO 

EMPREGADO

REAJUSTE DO VALOR PELO 
ÍNDICE NEGOCIADO

REFORMA 
TRABALHISTA

NOSSA 
CONVENÇÃO

ADICIONAL 
HORAS 

EXTRAS: 50%

ADICIONAL 
HORAS 

EXTRAS: 60%
(Cl 11).

REFORMA TRABALHISTA NOSSA CONVENÇÃO

UNIFORMES

EMPREGADOR PODE 
EXIGIR UNIFORME

ART. 456-A

CABE À EMPRESA PAGAR 
PELO UNIFORME E 

VESTIMENTA (INCLUSIVE 
EPI), EXIGIDO POR LEI OU 

PELO EMPREGADOR.
CL. 15

REFORMA TRABALHISTA NOSSA CONVENÇÃO
CONSTITUIÇÃO GARANTE SALÁRIO 

MÍNIMO, 
GARANTIA AMEAÇADA PELA 

REFORMA

GARANTIA DO PISO SALARIAL
CL. 7ª (CL. 54-REPIS)

REAJUSTE DO VALOR PELO ÍNDICE 
NEGOCIADO

FUNÇÃO PISO 
SALARIAL

SALÁRIO 
MÍNIMO

DIFERENÇA

GERAL 1.384,00 998,00 386,00
CAIXA 1.488,00 998,00 490,00

EMPACOTADOR 1.047,00 998,00 49,00
COMISSIONISTA 1.629,00 998,00 631,00

REFORMA 
TRABALHISTA

NOSSA 
CONVENÇÃO

PERMITE JORNADA 
DIÁRIA DE 12 

HORAS

JORNADA DIÁRIA 
NORMAL DE 8 

HORAS.
NEGOCIA 

HORÁRIOS 
ESPECIAIS

REFORMA 
TRABALHISTA

NOSSA 
CONVENÇÃO

PAGAMENTO DE 
CUSTAS NA JUSTIÇA 

TRABALHO

SINDICATO 
BANCA CUSTAS

REFORMA 
TRABALHISTA

NOSSA 
CONVENÇÃO

PERMITE TRABALHO EM 
DOMINGOS E FERIADOS

PROÍBE OU REGULAMENTA 
TRABALHO EM DOMINGOS E 

FERIADOS

REFORMA TRABALHISTA NOSSA CONVENÇÃO
NORMAS PAGAMENTO 

COMISSIONISTAS 
COMERCIÁRIOS

NÃO TEM

- PISO SALARIAL (CL 18)
-HORAS EXTRAS – FÓRMULA
DE CÁLCULO
- REPOUSO SEMANAL 
REMUNERADO – CÁLCULO
-VERBAS REMUNERATÓRIAS 
(6 COMISSÕES) CL. 18-19-20-21

REFORMA TRABALHISTA NOSSA CONVENÇÃO
CONSTITUIÇÃO GARANTE SALÁRIO 

MÍNIMO, 
GARANTIA AMEAÇADA PELA 

REFORMA

GARANTIA DO PISO SALARIAL
CL. 7ª (CL 54-REPIS)

REAJUSTE DO VALOR PELO ÍNDICE 
NEGOCIADO

FUNÇÃO PISO 
SALARIAL

SALÁRIO 
MÍNIMO

DIFERENÇA

GERAL 1.384,00 998,00 386,00
CAIXA 1.488,00 998,00 490,00

EMPACOTADOR 1.047,00 998,00 49,00
COMISSIONISTA 1.629,00 998,00 631,00

REFORMA TRABALHISTA NOSSA CONVENÇÃO

GRATIFICAÇÃO
DIA DO 

COMERCIÁRIO
(OUTUBRO)

NÃO EXISTE

VALOR ANUAL DE (CL. 9ª) 
- ATE 90 DIAS – NÃO TEM

- 91-180 – UM DIA
- ACIMA 180 – 2 DIAS

- GARANTIA PARA COMERCIÁRIO 
EM FÉRIAS OU LICENÇA-

MATERNIDADE

**FACULDADE, DE COMUM 
ACORDO, CONVERTER EM 

FOLGAS.



SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TUPÃ, SEDE: RUA GUAIANAZES, 596 – CENTRO – CEP 17601-130. FONE: (14) 3496-4535, TUPÃ-SP. 
ESCRITÓRIOS REGIONAIS: RUA SALGADO FILHO, 150, SALA 5 – OSVALDO CRUZ-SP I  ALAMEDA NAVARRO DE ANDRADE, 429 – ADAMANTINA-SP.

 SEDE RECREATIVA: CLUBE DOS COMERCIÁRIOS – RUA AIMORÉS, 811, CENTRO – TUPÃ-SP. FONE (14) 3441-5082. 

Negociações salariais prosseguem
 No último dia 7, o 
Sincomerciários voltou a se 
reunir com representantes 
das empresas para mais 
uma rodada de negociação 
salarial. De acordo com o 
presidente Amauri Mortá-
gua, as conversas têm avan-
çado dentro do projetado. “O 
delicado momento econômi-
co atravessado pelo país 
pede mais cautela”, avaliou. 
A Campanha Salarial 2019 
foi lançada oficialmente no 
mês passado, com a rea-
lização de várias reuniões 
setoriais nos municípios que 
compõem a base territorial 
do Sindicato. As delibera-
ções foram levadas a um 
primeiro encontro com os re-
presentantes das empresas, 
ocorrido no dia 19 de julho. 

“Nosso Sindicato, histori-
camente, é conhecido pela 
participação maciça dos 
trabalhadores nas decisões 

que levam à elaboração da 
pauta que é apresentada na 
mesa de negociações. Este 
espírito democrático favore-

ce a união e fortalece nossa 
categoria durante a Cam-
panha Salarial”, destacou 
Amauri. 

Comerciários da fotografia 
têm direito a gratificação
 Como forma de 
celebrar o Dia da Foto-
grafia, comemorado em 
18 de agosto, os comer-
ciários que atuam neste 
setor têm direito a uma 
gratificação especial. 
Segundo o acordo firma-
do pelo Sincomerciários, 
os profissionais com 91 
a 180 dias de contrato de 
trabalho na empresa, fa-
zem jus a 1/30 (um trinta 
avos) da remuneração 
de agosto. Já aqueles 
que têm mais de 181 
dias, recebem o dobro, 
ou seja, 2/30 (dois trinta 
avos). O comerciários da 
fotografia que têm me-
nos de 90 dias, não têm 
direito à bonificação.
 Já aos comissio-
nistas puros, a gratifica-
ção é a seguinte: entre 

91 e 180 dias, um DSR; 
acima de 181 dias, dois 
DSRs. Já os que têm me-
nos de 90 dias de contra-
to com as empresas não 
têm direito à gratificação.

 Anunciado pelo Governo Federal, o saque-
-aniversário de R$ 500 nas contas dos FGTS, que 
tem início em 2020, esconde uma armadilha para 
os trabalhadores: o que parece uma boa oportu-
nidade, é na realidade uma cilada, já que todos 
que optarem pelo saque-aniversário e forem de-
mitidos não terão direito de sacar o valor total do 
FGTS. Mesmo que o trabalhador se arrependa e 
opte pelo saque-rescisão, ele só terá acesso aos 
valores da conta após dois anos.

Saque-aniversário do FGTS esconde
“armadilha” para os trabalhadores

Em reunião realizada no último dia 7, diretores do Sincomerciários e do Sincomércio voltaram às negociações


