
 Para ser candi-
dato a vereador, o vice-
-presidente do Sinco-
merciários, Celso Bozza 
se desincompatibilizou 
temporariamente de suas 
funções,cumprinco o que 
prevê a legislação elei-
toral. Ele recebeu total 
apoio da diretoria do Sin-
dicato e do presidente 
Amauri Mortágua.
 “Os comerciários 
têm uma história de mo-
bilização e mostram sua 
força nas eleições. Bozza 

Celso Bozza se desincompatibiliza
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é uma pessoa que conhe-
ce a fundo a realidade 
destes profissionais e que 
sempre atuou em defesa 
da categoria, por isso, o 
lançamento de seu nome 
é algo natural”, defendeu 
Amauri Mortágua.
 O nome de Celso 
Bozza foi escolhido após 
várias consultas feitas 
junto aos trabalhadores 
do comércio, que o indi-
caram como o mais qua-
lificado para ser o repre-
sentante da categoria.

 O Congresso apro-
vou no último dia 16 a medi-
da provisória que permite re-
dução de salários e jornadas 
e suspensão de contratos du-
rante a pandemia de covid-19, 
para viabilizar a manutenção 
de empregos (MP 936/2020).  
A redução de jornada permi-

Congresso aprova programa 
para manutenção de emprego

tida pelo programa pode ser 
de 25%, 50% ou 75%, as re-
gras variam de acordo com a 
faixa salarial do trabalhador. 
Os períodos de suspensão 
e redução cobertos pelo pro-
grama poderão ser prorroga-
dos por decreto do Executivo 
enquanto durar a pandemia. 

Luta dos sindicatos consegue 
evitar prejuízos a trabalhadores
 Para o presidente 
do Sincomerciários, Amauri 
Mortágua, a retirada do texto 
de algumas alterações feitas 
pelo governo e parlamenta-
res foi uma vitória dos sindi-
catos. “Houve muita pressão 
para que as alterações fos-
sem retiradas e essa mobi-
lização surtiu efeito”, come-
morou o líder sindical, que 

participou de várias teleconfe-
rências para debater o tema. 
Esses dispositivos traziam 
alterações sobre a Consoli-
dação das Leis do Trabalho 
(CLT), prejudiciais aos tra-
balhadores, com redução 
de direitos e que não tinham 
nehnhuma relação direta com 
medidas para a pandemia”, 
afirmou.
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Site do Sincomerciários vai passar por completa remodelação
 O site do Sin-
comerciários Tupã vai 
passar por um comple-
to processo de remode-
lação e modernização. 
O objetivo, segundo 
o secretário Everaldo 
Silmar Truzzi, é tornar 
o espaço virtual mais 
dinâmico e, com isso, 

descomplicar o acesso 
a informação.
 Além de notícias, 
no site, os comerciários 
podem encontrar infor-
mações diversas sobre 
acordos e convenções, 
quadro de horários, in-
formações sobre os 
serviços de atendimen-

to odontológico e as-
sessoria jurídica e mui-
tos outros tópicos de 
interesse da categoria.
 Com o objetivo 
de estreitar ainda mais 
o relacionamento e o 
acesso da categoria a 
informações relevan-
tes, o Sindicato também 

está finalizando o pro-
cesso de remodelação 
de sua página no Face-
book e, para tornar ain-
da mais direto o contato 
com todos os trabalha-
dores do comércio, dis-
ponibiliza atendimento 
através do whatsapp 
(14) 99763-1825

FALA, PRESIDENTE

 A vigilância e 
o acompanhamento 
constante que os sin-
dicatos  estão fazendo 
com relação ao anda-
mento das votações 
das medidas provisó-
rias é importantíssima e 
necessária para garan-
tir nossas conquistas e 
proteger os direitos dos 
trabalhadores. A pre-
sença e a luta dos sin-
dicatos neste momento 
de enfraquecimento 
de toda sociedade, por 
causa da pandemia de 
coronavírus, é funda-
mental para defender a 
vida dos trabalhadores. 
Esta é a função do mo-
vimento sindical, que 
historicamente tem se 
posicionado e lutado 
para defender os traba-
lhadores e, com isso, 
defender o Brasil. 

Amauri Mortágua,
Presidente do 

Sincomerciários
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Sincomerciários distribui máscaras e panfletos de orientação
 O Sincomerciá-
rios Tupã distribuiu pan-
fletos informativos sobre 
as principais medidas a 
serem adotadas com foco 
no combate e prevenção 
à Covid-19, além de más-
caras de proteção feitas 
de tecido, especialmente 
confeccionadas pela Fe-
comerciários. Os materiais 
estão sendo entregues a 
trabalhadores do comércio 
de toda a região. “Desde o 
início desta crise de saúde, 
nosso Sindicato tem traba-
lhado intensamente para 
manter os comerciários 
bem informados. O objetivo 
é evitar que o coronavírus 
atinja estes profissionais 
que atuam em uma setor 
essencial e, portanto, não 
podem parar”, explicou a 
diretora regional Marina 
Alves Mota. Já o diretor 
Marco Antônio Cristiano, 
lembrou que o retorno das 
atividades do comércio de-
vem seguir todos os proto-
colos sanitários e setoriais 
específicos para assegurar 
a saúde dos trabalhadores 
e da população em geral.

Com medidas de segurança, academia do Clube dos Comerciários está aberta
 Com exceção 
dos dias em que decre-
tos estaduais ou muni-
cipais determinam seu 
fechamento, a acade-
mia de musculação do 
Clube dos Comerciários 
continua funcionando. 
Respeitando todas os 
protocolos para garan-
tir a saúde de seus fre-
quentadores, o espaço 
é higienizado constan-
temente e as atividades 
no local seguem todas 
as recomendações das 
autoridades de saúde.

 “Todos os proce-
dimentos recomenda-
dos pelas autoridades 
de saúde são seguidos, 
buscando garantir a se-
gurança dos frequen-
tadores”, detalhou o 
diretor social Cícero de 
Oliveira.
 Mais informa-
ções sobre a agenda de 
funcionamento da aca-
demia podem ser obti-
das através do telefone 
da secretaria do Sindi-
cato (3496-4535) ou do 
Clube (3441-5082).



SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TUPÃ, SEDE: RUA GUAIANAZES, 596 – CENTRO – CEP 17601-130. FONE: (14) 3496-4535, TUPÃ-SP. 
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Sincomerciários tem participação de destaque em debate 
que gerou protocolo de retomada das atividades em SP
 Desde abril, o 
governo de São Paulo 
acionou os representan-
tes dos trabalhadores, 
através das Centrais Sin-
dicais, para participar da 
elaboração de protocolos  
que orientam a retomada 
gradual das atividades 
econômicas no estado. 
 Neste proces-
so, o presidente Amauri 
Mortágua e o então vice-
-presidente Celso Bozza 
tiveram participação de 
destaque, apresentando 
ideias que foram acata-
das pela UGT-SP, anexa-
das ao protocolo e coloca-

das em prática na fase de 
flexibilização, inclusive na 
nossa região.
 “Ninguém conhe-
ce melhor a realidade dos 
locais de trabalho que as 
pessoas que lá atuam. 
Por isso, o governo do es-
tado acertou em ouvir os 
representantes de várias 
categorias profissionais 
para auxiliar na elabora-
ção do protocolo de rea-
bertura e, neste processo, 
tivemos a oportunidade 
de apresentar sugestões 
em nome dos comerciá-
rios”, esclareceu o presi-
dente Amauri Mortágua. Amauri e Celso Bozza: participação de destaque nos debates estaduais

 O Congresso está 
analisando a MP 927, que 
altera regras trabalhistas 
durante a pandemia de 
Covid-19. O dispositivo 
prevê redução de salários, 
teletrabalho, antecipação 
de férias e de feriados, 
concessão de férias co-
letivas, entre outras me-
didas, como o diferimento 
do recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). 
“A medida foi alterada e 
recebeu trechos que são 

extremamente nocivos, 
que colocam em xeque 
vários direitos trabalhis-
tas, o que contraria total-
mente uma decisão do 
Supremo Tribunal Fede-
ral, que proíbe a inserção 
destas ‘armadilhas’ neste 
tipo de dispositivo”, criti-
cou o presidente Amauri 
Mortágua, destacando 
que o movimento sindi-
cal vai continuar fazendo 
pressão para evitar que a 
MP seja aprovada da ma-
neira como está.

MP 927 recebe alterações e 
esconde novas “armadilhas”

 Representantes do 
movimento sindical, entre 
eles a UGT-SP, coman-
dada pelo presidente do 
Sincomerciários, Amauri 
Mortágua, e parlamentares 
como o tesoureiro do Sindi-
cato, deputado Luiz Carlos 
Motta, estão engrossando 
o coro daqueles que co-
bram maior agilidade na 
distribuição de recursos 
do Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos. A 
linha de crédito de R$ 40 
bilhões, destinada a peque-
nas e médias empresas, foi 
criada por medida provisó-
ria e tem por objetivo aju-
dá-las a pagar os salários 
de seus funcionários pelo 
período de dois meses. 
“O que temos observado é 
que existe muita dificulda-
de por parte dos empresá-

rios para conseguir acesso 
a este financiamento. Os 
sindicatos estão fazendo 
pressão para que a conces-
são do crédito seja facilita-
da. Isso representaria uma 
grande alento às empresas 
e ajudaria a preservar em-
pregos”, avaliou Amauri.

Sindicatos entram na luta para 
que recursos federais cheguem a 
pequenos e médios empresários


