Os presidentes Luiz Carlos Motta (Fecomerciários) e Amauri Mortágua (Sincomerciários) comandaram a festa: incentivo à educação

Programa entrega 1500 kits de material escolar

Com uma solenidade que contou com a
presença do presidente
da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, do prefeito

Caio Aoqui, vereadores
e toda diretoria, o Sincomerciários finalizou o
processo de distribuição
de materiais escolares

O SINDICATO É A FORÇA
DO COMERCIÁRIO!!
SINDICALIZE-SE PARA FICARMOS
AINDA MAIS FORTES!!!

em Tupã. Foram entregues 600 kits na cidade e
outros 900 nos 18 municípios que também compõem a base territorial do

Sindicato. Este é o maior
programa socio-educativo mantido por uma entidade não governamental
na região. Páginas 2 e 3

Caravana vai celebrar Dia da
Mulher em Avaré em março
Uma
caravana
com cerca de 50 comerciárias da região, coordenada pela diretora Marina
Alves, vai prestigiar, no
próximo dia 13 de março, a tradicional festa or-

ganizada pela Federação
dos Comerciários de São
Paulo para celebrar o Dia
Internacional da Mulher.
O evento acontece no
centro de lazer da entidade, em Avaré. Página 4

Conscientização também
fez parte da solenidade
Durante a entrega
dos kits de material escolar, o presidente Amauri
Mortágua falou sobre os
riscos a que os trabalhadores ficam expostos
quando os sindicatos são
eliminados. Em sua apresentação, ele lembrou
que, gradativamente, os
mecanismos de proteção
oficiais que serviam o trabalhadores estão sendo
extintos.
“O Governo aca“Nossa Federação tem uma preocupação muito bou com o Ministério do
grande com a qualidade de vida dos comerciários. Trabalho e está fazendo
Além de oferecer um alívio nas contas das famílias de tudo para tornar inopenesta época do ano, quando as despesas se acumu- rante também o INSS,
lam, este programa busca mostrar a preocupação por exemplo. Com isso,
que temos com o bem estar dos comerciários, que os brasileiros ficam sem
tem início na luta pela valorização de nossa catego- órgãos oficias de defesa.
ria e atinge também outros aspectos, como o acesso Eles só não acabam com
os sindicatos porque não
ao lazer, educação e cultura”,
Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomer- podem. Só quem pode
ciários e tesoureiro do Sincomerciários. acabar com o sindicato é o trabalhador. E, se
o sindicato fechar, não
restará mais nada para
defender os trabalhadores”, alertou. Durante a

O presidente Amauri Mortágua:
conscientização

apresentação, comparou
a atual situação dos profissionais no Brasil com
os trabalhadores dos Estados Unidos, retratados
no documentário “Indústria Americana”, vencedor do Oscar deste ano.
“Fica muito clara a vulnerabilidade dos trabalhadores diante da ausência
do sindicato e a força que
eles ganham quando se
unem”, avaliou.

Fala, comerciário!
“Sou cubana e estou no Brasil há nove meses. Neste tempo, aprendi a valorizar o respeitar o trabalho realizado pelo Sindicato”,
Glenis Roca Mojena, Adamantina.
Esta ação mostra que nosso Sindicato está
muito preocupado em oferecer o que há de
melhor para os comerciários. Ótima iniciativa. Vanderlei Dias Bueno, Osvaldo Cruz.

“Este programa mostra que o Sindicato está preocupado com todos os comerciários, e valoriza também o que estes profissionais têm de mais valioso,
que são seus filhos e filhas. Iniciativas como esta
merecem elogios e todo o nosso reconhecimento”,
Caio Aoqui, prefeito de Tupã.
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“Além de oferecer toda assistência para a valorização de nossa categoria, o Sincomerciários
ainda promove ações como esta. Precisamos
agradecer. Gilmar Pereira da Silva, Bastos.
“O Sindicato sabe valorizar os trabalhadores
do comércio e suas famílias.Sempre atua
buscando o que é melhor para os comerciários”, Isabel Aparecida de Freitas, Tupã.
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Sincomerciários entrega 1500 kits de material escolar

Ação é o maior programa sócio-educacional mantido por uma entidade não governamental em toda região
Com uma grande
festa realizada no dia 31
de janeiro, em Tupã, Sincomerciários finalizou o
processo de distribuição
de kits de material escolar a trabalhadores do
comércio que têm filhos
estudantes.
No total, foram
entregues 600 kits na
cidade e outros 900 nos
18 municípios que também compõem a base
territorial do Sindicato.

A solenidade de
entrega foi acompanhada de perto pelo presidente da Fecomerciários, o deputado federal
Luiz Carlos Motta, que é
tesoureiro do Sincomerciários de Tupã. O prefeito Caio Aoqui e vereadores também participaram
do evento.
“Este é o maior
programa sócio-educacional mantido por uma
entidade não governa-

mental em nossa região”,
destacou o presidente do
Sincomerciários, Amauri
Mortágua.
O líder sindical
lembrou ainda o impacto que ações como esta
têm sobre as famílias
de comerciários. “Conseguimos
beneficiar
não somente os trabalhadores do comércio,
mas seus filhos. O foco
é incentivar a educação
para formar novas gera-

ções mais conscientes e
engajadas. Nesse sentido, este trabalho, que já
vem sendo realizado há
vários anos, é um sucesso”, avaliou.
Além de materiais
escolares de primeira
qualidade, neste ano os
trabalhadores do comércio receberam também
uma mochila especialmente cedida pela Federação dos comerciários
de São Paulo.
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Caravana com 50 pessoas vai prestigiar
festa organizada pela Fecomerciários
para celebrar o Dia da Mulher

Amauri durante protesto em São Paulo: mobilização para recuperar INSS

Amauri representa Sincomerciários
em protesto contra desmonte do INSS

O presidente do
Sincomerciários, Amauri
Mortágua, participou, no
último dia 14, de ato organizado para protestar
contra o sucateamento
do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
As manifestações aconteceram em várias cidades do país e cobraram
providências imediatas
para garantir acesso aos
benefícios e aposentadorias.
O líder sindical e
vereador tupãense tomou parte da mobilização organizada em frente à Superintendência
do INSS em São Paulo.
“Em todo o país, milhões
de pessoas estão tendo
negado o direito à aposentadoria e a outros
benefícios. É um dinheiro destinado à subsis-

tência. Como estas pessoas podem sobreviver
sem renda? Ao permitir
que este tipo de situação
ocorra, o governo está
deixando
desamparados todos estes brasileiros”, criticou o presidente do Sincomerciários.
“Pedidos de aposentadoria, de auxílio-doença, e outros benefícios
ficaram ainda mais difíceis para cerca de dois
milhões de brasileiros,
que aguardam na fila. A
liberação do salário-maternidade está atrasada
para mais de 108 mil mulheres. Por lei, o prazo
máximo para a concessão é de 45 dias. Essa
situação fere diretamente a integridade destes
brasileiros e precisa ser
mudada imediatamente”,
defendeu Amauri.

Faça o recadastramento do SUS
Procure uma Unidade de Saúde levando
a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão atual do
SUS. Todos devem passar pelo recadastramento, que é necessário devido a mudanças na destinação de verbas para a
Saúde Pública anunciadas pelo
Ministério da Saúde.

Uma caravana
com cerca de 50 comerciárias da região vai
prestigiar, no próximo
dia 13 de março, a tradicional festa organizada
pela Federação dos Comerciários de São Paulo para celebrar o Dia
Internacional da Mulher.
O evento acontece no
centro de lazer da entidade, em Avaré.
“É um forma de garantir
reconhecimento e celebrar as nossas comerciárias. Uma das principais políticas de nosso
Sindicato é garantir a
valorização destas profissionais, que, em mui-

tos casos, têm que se
desdobrar entre os papeis de trabalhadoras
do comércio, mãe e donas de casa”, salientou
Marina Alves, diretora
do Sincomerciários. De
acordo com ela, o evento será marcado por
uma série de atividades culturais e de lazer,
além de palestras de
conscientização. “É um
momento de celebração, mas também uma
oportunidade para falarmos sobre os trabalhos
que são realizados pelo
Sincato buscando a valorização das comerciárias”, concluiu.

Marina ao lado do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta: celebração da mulher comerciária.

(14) 99763-1825
Whatsapp do Sincomerciários
Buscando manter contato permanente com todos os
seus associados, o Sincomerciários disponibiliza vários
canais de atendimento. Em sintonia com as mais modernas tecnologias, o Sindicato agora tem um canal direto de comunicação, através do Whatsapp. Nele, você
pode tirar dúvidas, fazer consultas e apresentar sugestões. Funciona no horário comercial. Entre em contato!

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.

