
Ação para combater o mal - Em reunião realizada 
no dia 18, representantes das empresas e do Sin-
comerciários debateram um aditamento à Conven-
ção Coletiva de Trabalho, focado exclusivamente 
em práticas de enfrentamento aos riscos trazidos 
pela epidemia de coronavírus. “Estamos procuran-
do adaptar as normas que regulamentam a jornada 
de trabalho em vigor, objetivando auxiliar o enfren-

tamento de emergência de saúde pública decorren-
te do surto de coronavírus que se abate sobre o 
país visando a proteção da saúde de todos os en-
volvidos nas relações de trabalho e de emprego, a 
manutenção da atividade econômica e dos postos 
de trabalho, e a implantação de medidas extraor-
dinárias com segurança jurídica”, explicou o presi-
dente Amauri Mortágua.

Posse - Ao lado do presidente Amauri Mortágua, o 
deputado federal Luiz Carlos Motta, tesoureiro do 
Sincomerciários assumiu no último dia 5 a presidên-
cia da CNTC, entidade que representa 12,5 milhões 
de comerciários em todo o país.                Página 03

68 anos de história 
Fundado em 20 de março de 
1962, o Sindicato está com-
pletando 68 anos de lutas em 
defesa de nossa categoria. 
Trabalho que foi reconhecido 
internacionalmente por cinco 
vezes e que traz resultado 
para todos os comerciários 
da Alta Paulista.    Página 02

Caravana tupãense participa de celebração do Dia 
da Mulher organizada pela Fecomerciários em Avaré
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Sincomerciários entra na luta contra coronavírus
Página 04



 Uma caravana 
com cerca de 50 comer-
ciárias de Tupã e região 
participa no último dia 
13 do evento organizado 
pela Federação dos Co-
merciários para celebrar 
o Dia Internacional da 
Mulher. “É uma festa vol-
tada para celebrar a força 
da mulher comerciária de 
todo o estado”, explicou 
o presidente Luiz Carlos 
Motta. A coordenadora da 
comitiva de nosso Sindi-
cato é a diretora Marina 
Alves Mota, auxiliada pela 
diretora Maria Elisia Gar-

cia. A caravana é com-
posta por comerciárias 
de Flórida Paulista, Ada-
mantina, Inúbia Paulista, 
Osvaldo Cruz, Parapuã e 
Tupã.  
 “Apesar de ser um 
dia útil, de trabalho nas 
lojas, conseguimos arre-
gimentar número expres-
sivo de comerciárias que 
estão representando, e 
muito bem, todas as co-
merciárias da Alta Paulis-
ta, da área de represen-
tação do Sincomerciários 
de Tupã. Estamos muito 
felizes”, destacou Marina 

Alves.   O presi-
dente vereador Amauri  
Mortágua considerou “ex-
celente a representação 
de nossas comerciárias 
no evento, pois se trata 
de grande oportunidade 
de reflexão sobre a cons-
cientização da situação 
da mulher trabalhadora 
no contexto nacional e as 
formas de luta para mudar 
este quadro, objetivando 
a valorização da mulher 
no mercado de trabalho 
brasileiro; luta esta que o 
nosso Sindicato sempre 
está presente”.

Caravana do Sincomerciários Tupã
participa de celebração do Dia da Mulher

Fecomerciários valoriza as lutas femininas em evento
O deputado federal Luiz 
Carlos Motta, presidente 
da Federação dos Co-
merciários do Estado de 
São Paulo e tesoureiro 
do nosso Sindicato, valo-
rizou o empoderamento 
e as lutas femininas das 
mulheres em seu discur-
so no dia 13, na 10ª edi-
ção do evento “Mulher 
Valorizada, Comerciária 
Fortalecida”, em Avaré.
Parabenizou o empenho 
e o trabalho realizados 
pelo Conselho da Mulher 
da Fecomerciários e as 
presidentes comerciárias. 
“As 12 lideranças sindi-

cais comerciárias são ver-
dadeiras guerreiras que 
muito contribuem para o 
êxito da Federação”, afir-
mou Motta. “A nossa uni-
dade fortalece a nossa 
luta em defesa das cau-
sas femininas”.Segundo 
o dirigente, dos debates 
sobre o tema do evento, 
“Empoderamento, Troca 
e Acolhimento”, foram ti-
radas as deliberações que 
vão reafirmar as lutas das 
comerciárias em todo o 
Estado de São Paulo. “Es-
tas diretrizes também vão 
nortear as minhas ações 
em Brasília”, garantiu. 

Sincomerciários
completa 68 anos
de luta em defesa
dos trabalhadores 
do comércio

Fundado em 20 de março 
de 1962, quando um grupo 
de comerciários criou a  As-
sociação Profissional dos 
Empregados no Comércio 
de Tupã e Região, o Sin-
comerciários completa 68 
anos de história em 2020. 
Ao longo deste período, se 
consolidou como um dos 
mais atuantes sindicatos 
da região, garantindo con-
quistas históricas aos tra-
balhadores do comércio de 
toda região.“É uma história 
marcada por muitas lutas, 
mas também por grandes 
conquistas. Ao longo destes 
68 anos de história, muitos 
desafios foram vencidos. A 
união também sempre foi a 
marca de nosso Sindicato”, 
lembrou o presidente Amauri. 

Motta durante o evento que reuniu comerciárias de todo o estado: valorização
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Tesoureiro do Sincomerciários, Motta assume comando da CNTC
Deputado federal vai presidir a entidade, que representa 12,5 milhões de comerciários, até 2024

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta, tesourei-
ro do Sincomerciários 
assumiu no último dia 5 
a presidência da Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores no Co-
mércio (CNTC), entida-
de, fundada em 1946, 
que é composta por 25 
Federações filiadas e 
mais de 800 Sindicatos 
vinculados, representan-
do mais de 12,5 milhões 
de trabalhadores. Motta 
foi eleito em dezembro 
do ano passado e vai fi-
car à frente da entidade 
pelos próximos quatro 
anos. Ele assume com o 
compromisso de manter 
o trabalho em busca de 
valorização dos comer-
ciários e focado na ma-
nutenção e conquista de 
direitos. “Somos a maior 
categoria profissional 
urbana do país e a mis-
são desta Confederação 
é garantir o reconheci-
mento de nossa força, 
que movimenta e ajuda 
a sustentar a economia 
brasileira”, destacou o 

novo presidente.
 “Para o nosso Sindicato, 
é uma honra muito gran-
de ter um de seus mem-
bros ocupando a presi-
dência da entidade que 
representa todos os co-
merciários do país. Mot-
ta sempre trabalhou bus-
cando a unidade para 
fortalecer a categoria e 
esta visão vai ser muito 
importante agora, quan-
do assume a liderança 

dos trabalhadores no co-
mércio de todo o Brasil”, 
enalteceu o presidente 
Amauri Mortágua.
O vice-presidente Cel-
so Bozza também des-
tacou a polivalência de 
Motta e sua capacidade 
de trabalho. “Motta sem-
pre teve uma visão glo-
bal, abrangente e essa 
capacidade de avaliar o 
cenário como um todo é 
muito importante. Nosso 

sindicato deve muito ao 
trabalho que ele realizou 
e realiza aqui. Na Fede-
ração que representa to-
dos os trabalhadores no 
comércio do Estado de 
São Paulo, ele reafirmou 
sua capacidade de lide-
rança e, tenho certeza, à 
frente da Confederação 
vai fazer um grande tra-
balho, buscando a valo-
rização que a categoria 
merece”, elogiou.

Sincomerciários debate MP 905 e reformas em evento da UGT-SP
O Sincomerciários Tupã 
participou ativamente do 
evento que a UGT-SP rea-
lizou no início de março, no 
Centro de Estudos Jurídicos 
da Federação dos Comer-
ciários, em Campinas, para 
debater a MP-905, que cria 
a Carteira Verde Amarela e, 
sob o pretexto de oferecer 
oportunidades de emprego 
para os jovens, coloca em 
risco conquistas dos traba-

lhadores. Os debates con-
taram com a presença de 
especialistas e autoridades. 
Além do presidente Amauri 
Mortágua, que coordenou 
os trabalhos, participaram 
o vice-presidente  Celso 
Bozza, os diretores Marina 
Alves Mota e Marco Antonio 
Crisitiano e os representan-
tes do Departamento Jurídi-
co, Vinícius Gandolfi e Ale-
xandra Escarpante.Evento em Campinas mobilizou lideranças para debater MP 905 

Amauri e Motta durante a solenidade de posse: entidade representa comerciários de todo país
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Empenhado em defen-
der a saúde pública e 
dos trabalhadores do co-
mércio, o nosso Sindica-
to vai distribuir para toda 
população das cidades 
da região um panfleto in-
formativo com dicas para 
evitar a proliferação do 
coronavírus (Covid 19).
“O Sincomerciários sem-
pre foi reconhecido pelas 
diversas ações sociais 
que desenvolve, como 

Sincomerciários Tupã lança
campanhas de conscientização 
sobre os riscos do coronavírus

aconteceu recentemen-
te, ao apoiar a Prefeitura 
de Tupã em uma campa-
nha de orientação sobre 
a dengue. Diante deste 
quadro alarmante, que 
coloca na linha de frente 
os trabalhadores do co-
mércio, decidimos, mais 
uma vez, iniciar um tra-
balho de alerta com foco 
em toda população”, 
explicou o presidente 
Amauri Mortágua.

Panfletos de orientação serão distribuídos para toda 
população da base territorial do Sindicato

Panfleto 
traz orien-
tações so-
bre como 
evitar a 
prolife-
ração do 
vírus: ação 
social.
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