
WHATSAPP DO SINCOMERCIÁRIOS: um canal de comunicação direta com o Sindicato. 
Mais facilidade para tirar dúvidas e apresentar sugestões. Entre em contato: (14) 99763-1825.

Categoria em festa - Cerca de 1200 pessoas 
prestigiaram a Festa do Dia do Comerciário que 
aconteceu no feriado de 15 de novembro, no Clu-
be dos Comerciários, em Tupã. O evento foi uma 

celebração à categoria, que desempenha um impor-
tante papel na economia nacional e foi marcado por 
homenagens, palestras de conscientização e sorteio 
de prêmios valiosos.                        PÁGINAS 2 e 3.

Começa o cadastramento dos interessados 
em receber kits de material escolar

 O nosso Sindicato 
deu início neste mês ao 
cadastramento dos inte-
ressados em receber kits 
de material escolar, que 
são distribuídos aos filhos 
dos associados que fre-
quentam a pré-escola ou 

o ensino fundamental. A 
ficha de adesão e as ins-
truções para participar es-
tão no site e nesta edição, 
e podem ser entregues 
via correio, e-mail ou ain-
da pelo novo whatsapp do 
Sindicato.         PÁGINA 4.

Sincomerciários vai distribuir cerca de 1200 kits de material escolar neste ano

Boas Festas - O Sincomerciários deseja a todos um 
final de ano repleto de felicidades. Que 2020 seja um ano 
marcado pela força que vem da união: para nos manter-
mos fortalecidos, precisamos continuar caminhando jun-
tos. Que as alegrias se multipliquem, junto com as con-
quistas. Feliz Natal e um ano novo cheio de luz!!

Sorte - A tupãense 
Alessandra Regina da 
Silva foi a ganhadora 
da moto 0 Km, princi-
pal prêmio da Festa. 
O prefeito Caio Aoqui 
prestigiou o evento e 
foi o responsável pelo 
sorteio.      PÁGINA 3.
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Festa mostra força dos comerciários e reúne mais de 1200 pessoas
 Mais de 1200 pesso-
as, muita animação, homena-
gens, palestras de conscien-
tização e sorteio de prêmios. 
Esse foi o resumo da Festa do 
Dia do Comerciário, organiza-
da pelo Sincomerciários no 
feriado de 15 de novembro, 
que mobilizou trabalhadores 
do comércio de toda a região 
e recebeu muitos elogios.
“Este evento é organizado 
anualmente para celebrar a 
data mais importante de nos-
sa categoria. Serve para nos 
manter unidos e conscientes 
e, ainda, para prestar home-
nagem àqueles que, através 
de seu esforço e trabalho, fa-
zem história entre os comer-
ciários”, detalhou o presidente 
Amauri Mortágua.

Celebração de todos os comerciários
 A festa organizada pelo nosso Sindicato recebeu elogios 
dos participantes. O clima fraterno, a organização impecável e a 
maneira firme como atua o Sincomerciários em defesa da catego-
ria estiveram entre os pontos mais destacados do evento.

“Participo com frequência dos eventos 
realizados pelo Sincomerciários e sem-
pre destaco a preocupação que nosso 
Sindicato tem em representar e defen-
der os interesses dos trabalhadores do 
comércio”, 
Arlene Ap. G. da Fonseca, Inúbia Paulista

“É importante reconhecer o trabalho fei-
to pela diretoria do Sindicato buscando 
representar nossa categoria. Em um mo-
mento delicado como este, quando cada 
vez mais os direitos estão ameaçados, 
isso é fundamental”, 

Antônio Sérgio Caldeira, Lucélia

“Desde que me associei, recebi muitas 
provas de que o Sindicato realmente fun-
ciona para os comerciários. Além da força 
que garante aos trabalhadores durante as 
Campanhas Salariais, muitas outras van-
tagens são oferecidas”,

Bruno Victor da Silva, Osvaldo Cruz 

“A união nos torna mais fortes. Por isso o 
Sindicato é fundamental. Nos representa 
para manter nossos direitos e em busca 
de novas conquistas, além de organizar 
eventos para nos valorizar e celebrar 
nossa importância”, 

Angélica Alvez Batista, Adamantina

Torneio - Abrindo a programa-
ção organizada para celebrar o 
Dia do Comerciário, o Sincomer-
ciários realizou na manhã do dia 
15 de novembro o Torneio de Fu-
tebol Society do Dia do Comerci-

ário. O time do Max Kawakami foi 
o grande campeão, com Varejão 
Secco em segundo lugar. Super-
mercado Romana garantiu a ter-
ceira colocação e o Supermerca-
do Avenida ficou em quarto.

MAX KAWAKAMI - CAMPEÃO

VAREJÃO SECCO - VICE

ROMANA - 3º COLOCADO

AVENIDA - 4º COLOCADO

Salão foi tomado pelo público (acima); Amauri falou sobre a importância do Sindicato (abaixo, à esquerda) e a extensa fila que 
se formou na frente do clube (abaixo, à direita): festa mobilizou trabalhadores do comércio de toda a região e recebeu elogios. 
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Homenageados 
destacam a
importância da 
vida sindical
 Durante a Festa do Dia 
do Comerciário, o nosso Sindi-
cato homenageou 33 trabalha-
dores do comércio, que foram 
escolhidos por seus próprios 
colegas de trabalho e se desta-
caram no exercício da profissão 
ao longo deste ano. “É o reco-
nhecimento de toda categoria 
a estes homens e mulheres 
que, através de sua dedicação, 
honram todos os comerciários”, 
elogiou o vice-presidente do 
Sincomerciários, Celso Bozza. 
Além de agradecer a honra-
ria, os laureados destacaram 
a importância do Sindicato e a 
constante valorizaçõa dos asso-
ciados, uma das políticas mais 
elogiadas da entidade.

Tupãense ganha moto 0 KM em sorteio
 Um dos pontos altos da festa foi o sorteio de vários 
prêmios para o público presente. Os comerciários sindicaliza-
dos receberam cupons especiais e concorreram, entre outros, 
a uma motocicleta 0 Km e a uma TV de 50 polegadas 4K. Os 
convidados também receberam brindes cedidos pelo comér-
cio de Tupã e da região e pelo próprio Sincomerciários. A ga-
nhadora da moto foi a tupãense Alessandra Regina da Silva. 
“É uma grande festa que, além de permitir essa confraterni-
zação entre os comerciários, traz embutida em si um grande 
propósito: conscientizar nossa categoria que precisamos es-
tar unidos. Agradeço o prêmio, estou muito feliz, mas é preci-
so lembrar que o sindicato faz muito mais pelos comerciários 
que simplesmente organizar festas. É graças ao Sindicato que 
temos várias conquistas garantidas e a valorização que mere-
cemos”, comemorou, emocionada, a comerciária.

Prefeito Caio Aoqui participou da festa e sorteou o cupom ganhador: emoção

FALA, COMERCIÁRIO
“Através da união, o Sindicato fortalece 
os trabalhadores do comércio. Sozinho, é 
muito difícil buscar novas conquistas. Já 
com a representação do Sincomerciários, 
temos a força de muitas pessoas buscan-
do um objetivo comum”, 
Sônia Aparecida Moreira Capiotto, Tupã

“Sou sindicalizado desde 1983 e faço 
questão de manter minha contribuição em 
dia pois reconheço a importância que tem 
o Sindicato para nossa categoria. As con-
quistas e benefícios são muito claras e, 
agora, mais necessárias que nunca”, 

Arlindo Lopes Batista, Tupã

Campanha - Durante a fes-
ta organizada para celebrar o 
Dia do Comerciário, o Sindi-
cato deu sequência à Campa-
nha Outubro Rosa/Novembro 
Azul, desencadeada em todo 
estado pela UGT-SP. Além de 

palestras de orientação sobre 
a importância da realização 
de exames preventivos de 
câncer de mama e próstata, 
foram distribuídos panfletos 
confeccionados pela Central 
Sindical paulista.



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. 

Sincomerciários  inicia cadastramento de interessados em kits de material escolar
 O Sindicato dos Co-
merciários de Tupã e Região 
(Sincomerciários) inicia nesta 
semana o processo de ca-
dastramento dos associados 
com filhos que frequentam a 
pré-escola e o ensino funda-
mental, que têm direito a rece-
ber kits de material escolar. De 
acordo com o presidente da 
entidade, Amauri Mortágua, o 
programa é realizado tradicio-
nalmente e tem como objeti-
vo oferecer alento financeiro 
às famílias no início do ano, 
época em que as despesas 

com impostos e outros gastos 
normalmente se acumulam. 
“É um dos objetivos de nos-
so Sindicato, ainda, oferecer 
condições de crescimento 
pessoal a todos os associados 
e seus familiares e uma das 
formas mais efetivas de fazer 
isso acontecer é investindo em 
educação”, observa Amauri.
 Neste ano, a previsão 
é distribuir cerca de 1.200 kits 
de material escolar entre os 
trabalhadores do comércio em 
todas as cidades que integram 
a base territorial do Sindicato. 

Criado e mantido pelo Sinco-
merciários, o programa de dis-
tribuição de material escolar 
está com as inscrições aber-
tas até o próximo dia 18 de 
dezembro. 
 Para participar, basta 
preencher a ficha de adesão 
publicada abaixo, anexando 
cópia do holerite de novembro 
e entregar os documentos na 
sede do Sindicato em Tupã 
(rua Guaianazes, 596, no cen-
tro da cidade) ou nos escritó-
rios regionais de Osvaldo Cruz 
(rua Salgado Filho, 150, sala 

5) e de Adamantina (alameda 
Navarro de Andrade, 429). A 
ficha de inscrição devidamen-
te preenchida e acompanhada 
de cópia do holerite também 
pode ser enviada pelo correio 
(rua Guaianazes, 596 – Cen-
tro, Tupã/SP. CEP 17601-130) 
ou ainda para o e-mail: sinco-
merciarios@sincomerciarios-
tupa.org.br ou também para 
o whatsapp do Sindicato, (14) 
99763-1825. Nestes dois últi-
mos casos, basta escanear ou 
fotografar a ficha e o holerite e 
anexar ambos os documentos.

O presidente Amauri Mortágua durante a distribuição dos materiais escolares em janeiro deste ano: kits contêm material de qualidade e representam alento financeiro às famílias 


