
FESTA DO DIA DO COMERCIÁRIO ACONTECE EM 15 DE NOVEMBRO

Homenagem - A Câmara Municipal de Tupã aprovou no úl-
timo dia 4 a moção de congratulações de autoria do vereador 
Amauri Mortágua, que presta homenagem a todos os traba-
lhadores do comércio pela passagem do Dia do Comerciário, 
celebrado em 30 de outubro.                                   Página 4

Dia do Comerciário é celebrado 
com debates sobre importância 
da categoria e atividades de lazer
Para celebrar o Dia do Co-
merciário, a Fecomerciários 
realizou em Avaré, um con-
gresso que mobilizou mais de 
3 mil pessoas e foi seguido 
por atividades recreativas e 
culturais. Durante o evento, 
o presidente da Federação, 
Luiz Carlos Motta (foto), exal-
tou a força da categoria e 
enalteceu a importância que 
têm os trabalhadores do co-
mércio no quadro econômico 
nacional.           Páginas 2 e 3

 Será realizada no próximo dia 15 (uma sexta-feira, feria-
do da Proclamação da República) a tradicional Festa do Dia do 
Comerciário, organizada para celebrar a data mais importante de 
nossa categoria. Além de manifestações de conscientização e va-
lorização, o evento será marcado por homenagens, show musical 
e o sorteio de prêmios valiosos, como uma moto 0 Km e uma TV 
de 50 polegadas 4K, entre outros.                                     Página 2
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Em congresso, Amauri conclama comerciários a expressarem sua força
 Durante o 27º Con-
gresso Sindical, organizado 
pela Fecomerciários em Ava-
ré, o presidente do Sinco-

merciários, Amauri Mortágua, 
que compôs a mesa repre-
sentando nosso Sindicato e 
a Câmara Municipal de Tupã, 

conclamou os profissionais do 
comércio a buscar uma reor-
ganização sem perder o foco 
na unidade. O líder sindical 

falou ainda sobre a importân-
cia da categoria e conclamou 
os presentes a expressarem 
sua força.                 Página 3 

Sindicato marca presença em evento 
que celebrou o Dia do Comerciário

 Mais uma vez, nosso 
Sindicato foi um dos que tive-
ram maior participação no 27º 

Congresso, seguido de cele-
bração, organizado pela Feco-
merciários em Avaré.Página 3

Reforma Sindical: UGT-SP participa de fórum e 
promove debate sobre o tema em Campinas
 O presidente do 
Sincomerciários e da União 
Geral dos Trabalhadores de 
São Paulo (UGT-SP), Amauri 
Mortágua, participou de dois 
importantes eventos focados 
no movimento sindical: o lan-

çamento do Fórum de Promo-
ção da Liberdade Sindical e 
a assembleia promovida pela 
Central para debater a refor-
ma sindical, ambos ocorridos 
em Campinas, no último dia 
25 de outubro.          Página 4

Comerciário: sem Sindicato não há direitos.

FILIE-SE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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Festa do Dia do Comerciário acontece em 15 de novembro
 Para celebrar o Dia 
do Comerciário, comemorado 
em 30 de outubro, o Sindica-
to dos Comerciários de Tupã 
promoverá mais uma edição 
da Festa dos Comerciários. O 
evento será no Clube dos Co-
merciários, na rua Aimorés, 
811, a partir das 17 horas do 
dia 15 de novembro.  
 A festividade se des-
tina a todos os comerciários 
de Tupã e região e, para os 
sindicalizados, haverá sor-
teio de uma moto 0km, uma 
TV 50 polegadas 4K, entre 
outros prêmios, patrocinados 
por empresas do comércio lo-
cal e oferecidos também pelo 
próprio Sindicato. Haverá 
ainda sorteio de brindes para 
os convidados, para comer-
ciários não sindicalizados e 
todos os presentes. A progra-
mação contará com manifes-
tações e congratulações, com 
palestras de conscientização 
sobre os direitos dos comerci-
ários e sua importância para a 

economia local e do país. Se-
rão homeageados também os 
comerciários de destaque de 
vários cidades que integram a 
base do nosso Sindicato, pro-
fissionais que foram escolhi-
dos pelos próprios colegas de 
trabalho. Na sequência, vêm 
os sorteios e show musical 

com Maurinho. “É um evento 
totalmente focado em valo-
rizar e reconhecer a impor-
tância dos comerciários para 
nossa sociedade. É também 
uma celebração a esta cate-
goria profissional que tanta 
importância tem no desenvol-
vimento do Brasil”, explicou o 

presidente do Sincomerciá-
rios, Amauri Mortágua.

Ingresso
 O ingresso para a fes-
ta é gratuito e dará direito a 
participar dos sorteios e a levar 
convidados. Para os comerci-
ários, o acesso à festa se dá 
mediante a apresentação do 
holerite de outubro, na porta-
ria do Clube. Para os demais, 
a entrada é garantida com a 
apresentação dos convites que 
serão fornecidos pelos comer-
ciários sindicalizados.

Sorteio
 Durante o evento se-
rão sorteados vários brindes. 
Entretanto, é importante des-
tacar que os ganhadores  só 
receberão os prêmios se esti-
verem presentes. “A premiação 
será entregue somente se o 
contemplado estiver no local na 
hora do sorteio e se apresentar 
com documento de identidade. 
Caso isso não ocorra, aconte-
cerá novo sorteio”, detalhou o 
vice-presidente, Celso Bozza.

Comerciários de todo estado definem metas para fortalecer luta sindical

 De acordo com os trabalhos realizados durante o 27º Con-
gresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo, ao abordar o 
tema “Sindicalismo Reorganizado”, os sindicatos filiados à Fecomer-
ciários assumem o compromisso de cumprir as seis deliberações 
apresentadas e, desse modo, fortalecer as lutas comerciárias pela 
valorização da categoria e das suas entidades representativas. São 
elas:
1) Por meio das 12 Regionais da Federação, promover encontros 
para discutir, analisar e tirar posicionamentos unitários diante das 
propostas de Reforma Sindical em curso, a fim de resistir à aniqui-
lação dos sindicatos.
2) Ter como meta a reorganização dos sindicatos com a adoção de medi-

das que reaproximem, cada vez mais, as entidades dos comerciários da 
base com efetiva presença dos seus dirigentes nos locais de trabalho.
3) Investir em comunicação impressa e virtual com o objetivo de 
massificar as ações do sindicato. Mostrar à categoria a importân-
cia dessas atividades em defesa dos empregos, dos salários e dos 
direitos trabalhistas e previdenciários, bem como da prestação de 
serviços e benefícios.
4) Para incrementar a representatividade e potencializar o sindicato, pro-
mover e manter ativas campanhas de sindicalização em toda a base.
5) Fomentar encontros com Senadores, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, Prefeitos e Vereadores com o propósito de sensibilizá-los ante 
as ofensivas governamentais e empresariais contra os sindicatos.
6) Estas ações unitárias serão agrupadas no movimento JORNADA 
COMERCIÁRIA: SINDICATOS FORTES, DIREITOS PROTEGIDOS!

 Durante o 27º Con-
gresso Sindical Comerciá-
rio do Estado de São Paulo, 
o presidente da Federação, 
Luiz Carlos Motta, conclamou 
os cerca de três mil congres-
sistas presentes em Avaré a 
darem as mãos para lançar 
um pacto histórico em defesa 
dos sindicatos e dos direitos.
No evento foram definidas 
seis deliberações que têm 
foco na defesa dos direitos 
dos comerciários e dos sindi-
catos que os representam.

AS SEIS DELIBERAÇÕES

O presidente da Fecomerciários e deputado federal Luiz Carlos Motta durante o congresso: luta em defesa da categoria

A exemplo de edições 
anteriores, evento deve 

reunir milhares de 
pessoas no Clube dos 

Comerciários, além de 
manifestações, homena-

gens e shows musicais, 
haverá vários sorteios, 

entre eles os de uma 
moto 0 Km e um TV 50 

polegadas 4K.
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“É preciso expressar a força que temos”, conclama Amauri em congresso
 Durante o 27º Con-
gresso Sindical, o presidente 
do Sincomerciários, Amau-
ri Mortágua, que compôs a 
mesa representando nosso 
Sindicato e a Câmara Muni-
cipal de Tupã, conclamou os 
profissionais do comércio a 
buscar uma reorganização 
sem perder o foco na unida-
de.  “Somos a maior cate-
goria urbana do país e esta-
mos presentes em todas as 
cidades brasileiras. O que a 
indústria produz, passa pelo 
comerciário. O que o campo 
produz, também passa pelo 
comerciário. Somos nós que 
fazemos o elo entre o produ-
tor e o consumidor. Apesar 
disso, ainda não somos va-
lorizados como deveríamos”, 
alertou o líder sindical e ve-
reador. “Os comerciários só 

vão ser valorizados quando 
se valorizarem. E para isso é 
preciso expressar a força que 
temos. Por isso, é necessário 
que haja união em torno dos 
sindicados e mais que isso, é 
preciso que tenhamos repre-
sentação política, como acon-

tece agora, com o Motta em 
Brasília”, defendeu Amauri, 
alertando sobre a tendência 
mundial de enfraquecimento 
das entidades que lutam em 
defesa dos trabalhadores. 
 “Querem acabar com 
as organizações que lutam 

por aqueles que trabalham 
e o resultado disso é o que 
estamos observando aqui 
no Brasil e em países como 
Chile, Peru e até mesmo nos 
Estados Unidos, onde os pro-
fissionais desamparados es-
tavam à mercê das grandes 
corporações e agora lutam 
para tentar resgatar os direi-
tos perdidos”, alertou. Para 
evitar que o quadro no Brasil 
se agrave, Amauri convocou 
todos os comerciários pre-
sentes a se unirem em torno 
de seus sindicatos, aumen-
tando, desta maneira, sua re-
presentatividade e seu poder 
de negociação em defesa dos 
direitos dos trabalhadores. 
“Só através da união conse-
guiremos nos manter fortes o 
suficiente para superar todas 
as adversidades”, concluiu.

Sindicato marca presença em evento que celebrou o Dia do Comerciário
 Mais uma vez, nosso 
Sindicato foi um dos que tive-
ram maior participação no 27º 
Congresso, seguido de cele-
bração, organizado pela Fe-
comerciários em homenagem 
ao Dia do Comerciários. Ao 
evento, que aconteceu no últi-
mo dia 26 de outubro, em Ava-

ré, compareceram mais de 3 
mil pessoas de todo o Estado, 
que aliaram o merecido lazer, 
em comemoração ao 30 de 
outubro, com reflexões comer-
ciárias, como o fortalecimento 
das Convenções Coletivas de 
Trabalho para garantir empre-
go, pagamento de salários dig-

nos e manutenção de direitos. 
“Nossa caravana foi composta 
por mais de 90 pessoas, que 
tiveram participação ativa nas 
atividades propostas. O Sin-
comerciários tem um históri-
co de luta e engajamento no 
movimento sindical, sempre 
na busca pela conquista de di-

reitos e de valorização dos tra-
balhadores do comércio. Para 
manter esta participação, bus-
camos estar sempre presen-
tes aos eventos organizados 
pela Fecomerciários, através 
do presidente Luiz Carlos Mot-
ta”, detalhou o vice-presidente 
Celso Bozza.

Fecomerciários

Presidente do Sincomerciários, Amauri exaltou a força dos trabalhadores do comércio

Sincomerciários levou mais de 90 pessoas ao evento

Evento contou com momentos de lazerCongresso reuniu mais de 3 mil comerciários 
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Fórum é instalado em Campinas e UGT-SP promove debate sobre Reforma Sindical
 O presidente do 
Sincomerciários e da União 
Geral dos Trabalhadores de 
São Paulo (UGT-SP), Amauri 
Mortágua, participou de dois 
importantes eventos focados 
no movimento sindical: o lan-
çamento do Fórum de Promo-
ção da Liberdade Sindical e 
a assembleia promovida pela 
Central para debater a refor-
ma sindical, ambos ocorridos 
em Campinas, no último dia 
25 de outubro.

Fórum
 O Fórum de Promo-
ção da Liberdade Sindical é 
uma iniciativo do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
em parceria com as principais 
centrais sindicais do estado. 
O evento aconteceu no Teatro 
IMA Cultural, em Campinas e 
deve funcionar como um ca-
nal permanente de diálogo 
entre as entidades de repre-
sentação dos trabalhadores, 
a classe política e o empresa-
riado. No Fórum, Amauri de-

fendeu uma postura assertiva 
por parte dos sindicatos. “Não 
basta lutar, temos também 
que ser propositivos. É ne-
cessário apresentar propos-
tas para a busca de soluções 
para os problemas que afe-
tam os trabalhadores brasilei-
ros”, discursou. 
 “O Fórum possibilita-
rá discussões que contribui-
rão para a defesa dos direitos 
das categorias laborais, a par-
ticipação massiva da classe 
na construção de entidades 
sindicais representativas e 
fortalecidas com o engaja-
mento dos trabalhadores”, 
definiu o representante da 
CONALIS na 15ª Região, Ju-
liano Alexandre Ferreira, um 
dos organizadores do evento.

Debate
 No mesmo dia,  cer-
ca de 200 dirigentes sindi-
cais se reuniram no Centro 
de Estudos Jurídicos da Fe-
comerciários em Campinas 
para debater a Reforma Sin-

dical proposta na PEC 171 e 
suas versões posteriores. O 
evento, realizado pela UGT-
-SP, levantou a discussão em 
torno do tema com o objetivo 
de subsidiar os participantes. 
“A UGT-SP busca levantar o 
debate sem tutelar as entida-

des sindicais, para que cada 
uma adote seu caminho, mas 
com conhecimento. É com 
esse objetivo que organiza-
mos este encontro”, resumiu 
Amauri Mortágua, que tam-
bém é presidente da Central 
Sindical Paulista.

Câmara de Tupã homenageia comerciários
 A Câmara Municipal 
de Tupã aprovou no último 
dia 4 a moção de congratula-
ções de autoria do vereador 
Amauri Mortágua, presidente 
do Sincomerciários, que presta 
homenagem a todos os traba-
lhadores do comércio pela pas-
sagem do Dia do Comerciário, 
celebrado em 30 de outubro.
 “A categoria profissio-
nal dos comerciários é uma 
das mais expressivas de nosso 
município, contribuindo deci-

sivamente para o desenvolvi-
mento de Tupã”, enalteceu o 
autor da moção. “Os comerci-
ários atendem todas as clas-
ses sociais. Constituem-se na 
ligação entre o consumidor e a 
comercialização de bens e ser-
viços. Ser comerciário, pois, é 
a síntese das profissões! É ser 
universal na individualidade; é 
ser humano, com labor mitoló-
gico!”, acrescentou Amauri no 
texto aprovado por unanimida-
de pelos demais vereadores.

Outubro Rosa é destaque em congresso
 Aproveitando o público 
presente ao 27º Congresso Sin-
dical, a Fecomerciários realizou 
o “Momento Outubro Rosa”. Du-
rante o ato, foram apresentadas 
dicas sobre a importância da pre-

venção de vários tipos de câncer. 
“É um assunto muito delicado, 
que deve ser amplament debati-
do. A Federação merece elogios 
por esta iniciativa”, avaliou o vice-
-presidente Celso Bozza.

Em Campinas, a 
UGT-SP, representa-
da pelo presidente 

Amauri, participou do 
lançamento do fórum 

promovido pela CONA-
LIS (acima) e discutiu a 

Reforma Sindical.

 Coordenador da caravana que representou o Sin-
comerciários no evento organizado pela Federação em 
Avaré, o vice-presidente Celso Bozza enalteceu o compro-
metimento do grupo. “No total, foram 92 pessoas, de Tupã, 
Herculândia, Osvaldo Cruz, Lucélia, Inúbia Paulista e Ada-
mantina, uma das maiores comitivas presentes”, enumerou. 
Para Bozza,  este engajamento é fundamental. “Nosso Sin-
dicato e a Federação têm um histórico de luta em defesa 
dos trabalhadores do comércio e essa tradição foi construída 
com a participação de todos. Neste evento demonstramos, 
mais uma vez, nossa grande preocupação com o atual ce-
nário e manifestamos nossa vontade de nos mobilizar para 
continuarmos fortalecidos”, concluiu.

Participação é fundamental, defende vice-presidente do Sincomerciários

Celso Bozza elogiou o engajamento dos comerciários de nossa região.


