
Pesquisa IBOPE mostra aumento em confiança nos sindicatos. Página 2

Negociação -  A diretoria do Sincomerciários con-
tinua trabalhando no processo de negociação com os 
representantes das empresas, dentro da Campanha 

 Graças a um tra-
balho de negociação, que 
contou com a participação 
da Fecomerciários e do 
presidente do Sincomerci-
ários, Amauri Mortágua, os 

empregados de farmácia 
de todo o estado vão ter re-
ajuste salarial equivalente 
a 3,8%, o que vai garantir 
ganho real de 0,5% a estes 
profissionais.       Página 2

Empregados de farmácia têm ganho real

Juventude - O presi-
dente do Sincomerciários 
e da UGT-SP, Amauri 
Mortágua, participou no 
final de agosto de um 
evento internacional or-
ganizado para incentivar 
a participação dos jovens 
no movimento sindical e 
na vida social. Página 4

 A partir de 2020, 
os trabalhadores pode-
rão fazer saques anu-
ais de suas contas no 
FGTS. Quem fizer esta 

Saque do FGTS pode esconder “armadilha”
opção, entretanto, deve 
ter cuidado, já que ela 
impede o saque do sal-
do total em caso de de-
missão.          Página 4

Pressão de entidades sindicais faz
Senado retirar trechos da MP 881 

Página 2

Comerciários têm participação ativa 
em campanha salarial

Página 3

Salarial. Em agosto aconteceram novos encontros que 
serviram para chegar em consenso sobre alguns pon-
tos da pauta de reivindicações.                  Página 3
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Amauri comenta retirada do trabalho 
aos domingos e feriados da MP 881
Decisão do Senado foi construída com pressão 

e unidade dos trabalhadores
 “Consideramos 
a retirada da legislação 
que tratava do trabalho 
aos domingos e feria-
dos da MP 881 no Sena-
do Federal, e a retirada 
de outras matérias, na 
Câmara Federal, uma 
importante vitória que, 
além da sensibilidade 
dos parlamentares, foi 
construída com pressão 
e unidade dos trabalha-
dores. 
 Na construção 
destas conquistas estão 
manifestações como o 

recente encontro da UG-
T-SP (dia 9 de agosto) 
em Jaú, específico sobre 
os impactos da MP 881. 
Dele, saímos com a apro-
vação unânime em torno 
da luta e empenho total 
pela retirada de todas as 
propostas constantes na 
MP que ferissem e des-
regulamentassem direi-
tos dos trabalhadores.
Conseguimos!
Parabéns a todos!”

Amauri Mortágua 
é presidente da UGT-SP 

e do Sincomerciários

Ação Sindical garante ganho acima da 
inflação  aos empregados de farmácia
 Graças a um in-
tenso trabalho de nego-
ciação da Comissão Es-
tadual e da Federação 
dos Comerciários do Es-
tado de São Paulo (Feco-
merciários), que contou 
com a participação do 
presidente do Sincomer-
ciários, Amauri Mortágua, 
os trabalhadores em  far-
mácia de todo o estado 
vão ter reajuste salarial 
equivalente a 3,8%, o 

que garante ganho real 
de 0,5%, e abono de 
0,30% sobre todos os sa-
lários, de julho de 2018 
até junho de 2019, que 
deverá ser pago em uma 
única parcela, na folha de 
pagamento de setembro 
de 2019. 
 Para informar me-
lhor a categoria, o Sindi-
cato publicou e está dis-
tribuindo um informativo 
especial.

Pesquisa IBOPE aponta confiança crescente nos sindicatos

 Pesquisa realiza-
da pelo Instituto Ibope 
Inteligência revela que 
os brasileiros estão mais 
confiantes nas institui-
ções. 
 Entre os desta-
ques do levantamento 
estão os sindicatos que 
receberam a aprovação 
de 45% dos entrevista-

dos em 2019. Vale res-
saltar quem em 2018, 
35% tinham confiança 
nas entidades sindicais.  
  A sondagem, de-
nominada Índice de Con-
fiança Social,  acontece 
desde 2009, foi realizada 
em julho, com 2002 pes-
soas de 144 municípios 
brasileiros.

Informativo publicado pelo Sincomerciários já está sendo distribuído na Região

Sondagem revelou que 45% dos 
entrevistados aprovam as ações 

desenvolvidas pelas entidades sindicais 
em defesa dos trabalhadores 
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Sincomerciários dá sequência à Campanha Salarial
 A diretoria do Sin-
dicato dos Comerciários 
de Tupã e Região (Sinco-
merciários) continua tra-
balhando no processo de 
negociação com os repre-
sentantes dos empresá-
rios, dentro da Campanha 
Salarial deste ano.  
 “Já entramos em 
consenso sobre diversos 
pontos e estamos man-
tendo o diálogo com o ob-
jetivo de finalizar o acor-
do”, detalhou o presidente 
Amauri Mortágua.

Trabalhadores têm participação ativa durante todo processo de negociação

 A Campanha Sa-
larial deste ano eviden-
ciou mais uma vez o 
caráter participativo do 
Sincomerciários. Total-
mente focado na defesa 
dos interesses dos tra-
balhadores do comércio, 
o Sindicato atua lado a 
lado com estes profissio-
nais. 
 “Desde a pauta 
de reivindicações até o 
andamento das reuniões 

com os representantes 
dos empresários, rea-
lizamos vários encon-
tros com os comerciá-
rios, para consultá-los e 
mantê-los informados do 
andamento das negocia-
ções”, esclarece Amauri.
 É a contribuição 
e a participação dos tra-
balhadores que garan-
te a força do Sindicato. 
“Quanto mais unidos e 
mais participativos, mais 

fortes nos tornamos. E 
isso tem reflexo nas con-
quistas registradas ao 

longo dos últimos anos”, 
comemorou o vice-presi-
dente Celso Bozza.

Representantes do Sincomerciários e do Sincomércio em reunião no final de agosto: negociação prossegue

Reuniões em Tupã, Osvaldo Cruz, Adamantina e Lucélia precederam a Campanha Salarial e mobilizaram os comerciários de toda região para debater propostas

Diretores do Sindicato visitam lojas para informar sobre o andamento da campanha
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“É preciso lutar pelo futuro”, afirma Amauri em evento voltado aos jovens
 O presidente do 
Sincomerciários e da 
UGT-SP, Amauri Mortá-
gua, participou no final 
de agosto de um evento 
internacional organiza-
do para incentivar maior 
participação dos jovens 
no movimento sindical e 
na vida social.
 “Sempre ouvimos 
falar que o futuro per-
tence aos jovens, mas 
essa afirmação não é 
totalmente verdadeira. O 
futuro pertence aqueles 

que batalham por ele, 
por isso, é preciso lutar 
pelo futuro que quere-
mos”, discorreu Amauri.
 Para o líder sin-
dical, as mudanças só 
acontecem com a parti-
cipação efetiva da socie-
dade e a juventude tem 
papel importante nesse 
processo. “É preciso que 
haja engajamento e von-
tade de mudar as coisas. 
E para que isso aconte-
ça, os jovens são funda-
mentais”, concluiu.Amauri no evento internacional voltado à juventude: é preciso lutar para mudar o futuro

FGTS: conheça melhor as regras do programa “Saque Certo” 
 Anunciado pelo 
Governo Federal, o pro-
grama “Saque Certo” vai 
permitir o saque anual das 
contas ativas e inativas do 
FGTS. Serão duas moda-
lidades: 

Saque imediato
 Vai liberar até R$ 
500 por conta vinculada 
e que passa a ser pago 
a partir deste mês.  Para 
quem tem conta-poupan-
ça na Caixa Federal, o di-
nheiro é depositado auto-
maticamente. Quem não 
for correntista do banco vai 
receber segundo a data 
de nascimento. Todos os 
trabalhadores, entretanto, 
têm até o dia 31 de março 
para resgatar o dinheiro. 
Quem não fizer o saque, 
não perde os R$ 500, que 
voltam para a conta do 
FGTS.

Saque aniversário
 A segunda modali-
dade será a de saque anu-
al, a partir de 2020. Os tra-
balhadores interessados 
em migrar para essa siste-
mática deverão comunicar 

a decisão à Caixa. O ban-
co vai divulgar informa-
ções sobre como e onde 
optar por esse saque no 
dia 1º de outubro de 2019.  
O valor do saque anual 
será equivalente a um per-
centual do saldo da conta, 
para todas as faixas, mais 
um valor fixo para contas 
a partir de R$ 500,01, con-
forme a tabela ao lado:

-Você pode escolher entre o 
sistema atual de saque total 
na demissão e o novo siste-
ma de “saque aniversário”. 
-Para passar para o sis-
tema “saque aniversário”, 
será preciso fazer a opção 
junto à Caixa, que, a partir 
de outubro, vai divulgar a 
forma de fazer esta opção. 
-Ao escolher o “saque ani-
versário”, o trabalhador po-
derá sacar, todos os anos, 
pequeno percentual de 
seu saldo (veja tabela aci-
ma), mas, se for demitido 
sem justa causa, não po-
derá sacar o saldo total do 
FGTS. Neste caso, só rece-
berá a multa rescisória de 

Conheça as principais regras do novo programa

40% e continuará sacando 
percentuais, ano a ano. 
-Em 2020, as datas dos 
saques serão organiza-
das pela Caixa, a partir de 
2021 será na época do 
aniversário do trabalhador 
que escolher este sistema. 
-Os trabalhadores com mais 
de uma conta ficarão sujei-
tos a somente uma siste-
mática de saque, ou seja, 
ao escolher a modalidade 

de “saque aniversário”, ela 
valerá para todas as contas. 
-Caso o trabalhador não 
comunique o interesse 
em mudar, continuará no 
sistema atual e o recebi-
mento integral na rescisão 
será mantido, junto com a  
multa rescisória de 40%. 
-Quem fizer a mudança, só 
poderá retornar à modalida-
de atual, após dois anos da 
data da solicitação à Caixa. 


