
Como forma de celebrar o Dia do Comer-
ciário, comemorado em 30 de outubro, os 
trabalhadores do comércio com mais de 
90 dias de atuação na empresa têm direi-
to, neste mês, a gratificação especial, con-
quistada pelo Sindicato. Conheça a fórmula 
de cálculo da bonificação na página 4.

Comerciários têm gratificação

DEMISSÃO SEM HOMOLOGAÇÃO DO SINDICATO É NULA, DECIDE TST
A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho afirmou que assistência sindical é imprescindível. Página 3

O Sincomerciários continua distribuindo em toda sua base territorial o informati-
vo elaborado pela UGT-SP para  a Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, 
com foco na prevenção ao câncer de mama e de próstata.                Página 2

Diferença do reajuste 
salarial deve ser paga 
no mês de outubro
O aumento/reajuste de 
4,28%,conquistado pelo 
Sindicato, vigora desde 1º 
de setembro e incide sobre  
toda  remuneração dos co-
merciários.          Página 4

Um dos mais tradicionais 
eventos do nosso Sindi-
cato, a festa dos comer-
ciários será realizada no 
dia 15 de novembro, a 
partir das 17 horas, no 
Clube dos Comerciários, 
que fica na rua Aimorés, 
811, no centro de Tupã 
(foto).               Página 3

Está tramitando pelo Con-
gresso PEC, que propõe, 
entre outras coisas, que 
os benefícios conquis-
tados pelos sindicados 
serão destinados apenas 
aos associados que con-
tribuem com a entidade. 
Para o presidente Amauri 
(foto) a proposta corrige 
distorções da Reforma 
Trabalhista.     Página 2
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Sincomerciários faz campanha de prevenção ao câncer de mama e próstata
 O Sincomerciá-
rios continua distribuindo 
em toda sua base terri-
torial o informativo es-
pecialmente elaborado 
pela UGT-SP da Campa-

nha Outubro Rosa e No-
vembro Azul, com foco 
na prevenção ao câncer 
de mama e de próstata. 
“É importante realizar 
este trabalho de cons-

cientização, pois quanto 
antes é feito o diagnósti-
co, maiores são as chan-
ces de cura. No panfleto, 
explicamos também que 
os trabalhadores acome-

tidos pelo câncer têm di-
reitos garantidos por lei”, 
explicou Celso Bozza, 
vice-presidente de nosso 
Sindicato e ccordenador  
da campanha.

PEC que já tramita pelo Congresso prevê que os direitos
conquistados pelos sindicatos só beneficiarão quem contribui
 Está tramitan-
do pelo Congresso a 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
171/2019, que propõe 
a reformulação da ativi-
dade sindical em todo o 
país. Entre as principais 
mudanças apresentadas 
no documento, está a 
previsão de que os be-
nefícios conquistados 
pelos sindicados serão 

destinados apenas aos 
associados que contri-
buem com a entidade.
 “A PEC é uma rea-
ção à reforma trabalhista 
feita no governo Michel 
Temer que, entre outras 
coisas, buscou enfra-
quecer os sindicatos e 
com isso, tentar diminuir 
o papel de protagonis-
mo que estas entidades 
têm, principalmente na 

defesa dos direitos dos 
trabalhadores”, avaliou 
o presidente do Sindica-

to dos Comerciários de 
Tupã e região, Amauri 
Mortágua.

O presiden-
te Amauri 

Mortágua: 
“Sindicato 
tem papel 

fundamental 
na defesa dos 

interesses 
dos trabalha-

dores”.

Panfletos elaborados pela UGT-SP foram distribuídos em toda base territorial do Sincomerciários: ação tem foco na prevenção do câncer de mama e próstata
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Demissão sem homologação no sindicato é nula, diz TST
 A 3ª Turma do Tri-
bunal Superior do Traba-
lho (TST) decidiu que é 
nulo o pedido de demis-
são sem a homologação 
do sindicato. O entendi-
mento foi ratificado pela 
corte ao aceitar o recur-
so de uma ex-vendedora 
para anular seu pedido 
de demissão e condenar 
a empresa ao pagamen-
to das diferenças resci-
sórias.
 No recurso de re-
vista ao TST, a autora 
sustentou que a homolo-
gação na forma prevista 
no artigo 477, parágrafo 
1º, da CLT é imprescin-
dível e, na sua ausência, 
seu pedido de demissão
deve ser desconsidera-
do. O relator, ministro 
Alexandre Agra Belmon-
te, observou que a Sub-
seção I Especializada 
em Dissídios Individuais 
(SDI-1) do TST decidiu 
que a exigência prevista 
na CLT é imprescindível 

à formalidade do ato.
 “Se o empregado 
tiver mais de um ano de 
serviço, o pedido de de-
missão somente terá va-
lidade se assistido pelo 
seu sindicato”, concluiu o 
Ministro Relator, ressal-
vando seu entendimento 
pessoal sobre a matéria. 
(Processo número – RR 

- 1987-21.2015.5.02.00 
81).
 Para o presiden-
te do Sincomerciários, 
Amauri Mortágua, a de-
cisão mostra claramente 
como o Sindicato atua 
de maneira decisiva 
para proteger os interes-
ses dos trabalhadores 
em momentos delica-

dos, como é o caso da 
rescisão de contrato. “A 
assistência sindical ga-
rante que os cálculos 
sejam feitos de maneira 
correta e que todos os 
direitos sejam respeita-
dos. Impede, também, 
eventuais coações ou 
quaisquer outras irregu-
laridades”, destacou.

Festa do Dia do Comerciário acontece em 15 de novembro
 Um dos mais tradicionais eventos do 
nosso Sindicato, a festa do Dia do Comerci-
ário será realizada no dia 15 de novembro, a 
partir das 17 horas, no Clube dos Comerciá-
rios, que fica na rua Aimorés, 811, no centro 
de Tupã. O evento é marcado por palestras 
de conscientização e por atividades culturais 
e recreativas. Está previsto também o sorteio 
de vários brindes, entre eles uma motocicle-
ta zero quilômetro. Para concorrer aos prê-
mios, é necessária a apresentação do hole-
rite que comprove a condição de trabalhador 
do comércio. Durante o evento, ainda, serão 
entregues os troféus “Destaque Profissional 
Comerciário”, aos trabalhadores de Tupã e 
região que se sobressaíram no desempe-
nho de suas atividades ao longo do ano.

imagem ilustrativa

Moto 0 Km será um dos prêmios sorteados durante o evento: categoria em festa
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Comerciários têm gratificação em outubro
 Como forma de 
celebrar o Dia do Co-
merciário, comemorado 
em 30 de outubro, os tra-
balhadores do comércio 
com mais de 90 dias de 
atuação na empresa têm 
direito, neste mês, a gra-
tificação especial, con-
quistada pelo Sindicato.
 O benefício deve 
ser pago da seguinte 
maneira: comerciários 
com até 90 dias de con-
trato de trabalho não têm 
direito; aqueles que têm 

entre 91 e 180 dias, rece-
bem o equivalente a um 
dia de salário; e quem 
tem a partir de 181 dias 
recebe remuneração ex-
tra igual a dois dias.
 “A bonificação faz 
parte da Convenção Co-
letiva de Trabalho e foi 
negociada junto às em-
presas como forma de 
gratificar e reconhecer a 
importância que têm os 
trabalhadores do comér-
cio”, justificou o presi-
dente Amauri Mortágua.

Diferença do reajuste salarial deve ser paga neste mês
 O aumento/reajuste de 4,28%, conquistado 
após uma longa negociação pelo Sincomerciários, 
vigora desde 1º de setembro de 2019 e incide sobre 
todas as verbas que compõem a remuneração tra-
balhadores no comércio.  Caso não tenha constado 

na folha de setembro,  já que a Convenção foi assi-
nada no final do mês passado, o reajuste deverá ser 
incorporado à folha de pagamento de outubro de 2019 
e as diferenças relativas ao mês de setembro de 2019 
devem ser pagas, de uma só vez, também neste mês.

Romaria – O presidente Amauri Mortágua represen-
tou o Sincomerciários na romaria que aconteceu no 
último dia 17, quando uma caravana representando 
os trabalhadores do comércio, organizada pela FE-
COMERCIÁRIOS, participou de missa na Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida, em intenção pela passa-
gem do “Dia dos Comerciários”, sob a coordenação 
do presidente e deputado federal, Luiz Carlos Motta.

CONQUISTA DO SINDICATO

Sincomerciários participa 
de congresso em Avaré

 Uma delegação de 
representantes do nosso 
Sindicato vai participar, 
no próximo dia 26, de um 
congresso organizado 
pela Federação dos Co-
merciários do Estado de 
São Paulo (Fecomerciá-
rios) em Avaré. “O tema 
do encontro é Sindicalis-
mo Reorganizado e pre-
tende debater estratégias 
de fortalecimento para as 
entidades de representa-
ção dos trabalhadores”, 
explicou o vice-presiden-
te do Sincomerciários, 
Celso Bozza.

O vice-presidente Celso Bozza: 
encontro debate o sindicalismo


