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Cadastramento para kits de material escolar: preencha a ficha na página 4

 Em ano marcado por incertezas, conquistamos 
convenção coletiva que, além de manter todos os di-
reitos, garantiu aos trabalhadores do comércio reajus-
te de 10,42%, valor que preservou o salário da catego-
ria e mostrou a importância que tem o Sindicato.
 Isso só foi possível porque, negociando em 
nome de todos, ganhamos força. Sem a atuação sin-
dical, dificilmente haveria aumento. É por isso que, ao 
encerrar o ano, fazemos um brinde à união e a força 
que dela vem.

 Para o próximo ano, nosso desejo é o de que 
esta unidade em torno de objetivos comuns se mante-
nha e se fortaleça. Rogamos ainda por dias melhores, 
com mais prosperidade e saúde para todos.
 Feliz Natal! Que o Ano Novo traga saúde, paz e 
muitas conquistas e que, acima de tudo, nos mantenha 
unidos e fortalecidos porque muda o ano, mas a luta 
continua.
 São os votos de toda diretoria e funcionários do 
Sincomerciários.

Unidos seguimos conquistando
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 Encartado nesta 
edição do nosso infor-
mativo, está circulando 
um panfleto informativo 
produzido pela UGT-SP, 
Central à qual nosso Sin-
dicato é filiado. A publi-
cação explica a maneira 
correta de utilizar a más-
cara e defende a manu-
tenção do uso do acessó-
rio. 
 Vale lembrar que o 
governo do Estado havia 
anunciado que a partir de 
11 de dezembro a utiliza-
ção de máscaras em am-
bientes abertos não seria 
mais obrigatório, mas 
acabou recuando da de-
cisão diante do aumento 
no número de casos da 
variante ômicron.
 “Além do trabalho 
em defesa dos direitos 
dos trabalhadores, nos-
sa Sindicato sempre se 

notabilizou pelo trabalho 
social e, especificamen-
te durante o período de 
pandemia, pela busca 
constante em oferecer 
informação a seus as-
sociados, objetivando, 
com isso, oferecer ferra-
mentas para garantir um 
combate efetivo à proli-
feração da covid-19”, ar-
gumentou o presidente 
Amauri Mortágua.
 Durante o período 
de pandemia, nosso Sin-
dicato realizou uma série 
de trabalhos com foco em 
prevenção voltada es-
pecialmente à categoria, 
que, mesmo no período 
mais crítico, se manteve 
em atividade. “Os comer-
ciários sempre estiveram 
na linha de frente, por 
isso, agimos para preser-
var estes trabalhadores”, 
observou Amauri.

Sincomerciários adere à campanha para 
continuidade da utilização de máscaras

 Chegamos ao final 
de mais um ano. Neste 
período, enfrentamos vá-
rios desafios e, graças à 
nossa união, consegui-
mos superar a maior par-
te deles. 
 Foi com nossa luta 
que garantimos um rea-
juste de 10,42%, quando 
a maioria dos trabalha-
dores sequer obteve au-
mento. Mantivemos nos-
sas conquistas e vamos 
continuar trabalhando. 
 Pois, para quem 
se dedica, como fizeram 
os comerciários neste pe-
ríodo de pandemia, reco-

Reconhecimento e valorização: o presente que queremos

nhecimento e, acima de 
tudo, valorização é o me-
lhor presente. 
 Continue lutando 
ao lado do sindicato. So-
mente assim seremos ca-
pazes de manter estas e 

outras vantagens. O qua-
dro acima traz um com-
parativo entre a realidade 
que teríamos que enfren-
tar caso não houvesse 
Sindicato. Analisando os 
dados, fica fácil entender 

o tamanho da importância 
de ter representatividade, 
personalizada em uma 
entidade que, trabalhan-
do em nome de todos, 
consegue o que é melhor 
para a nossa categoria.
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 Foi assinada em novembro a convenção 
coletiva dos trabalhadores em farmácia, que 
conseguiu reajuste e a manutenção de todos os 
direitos. Para informar sobre o acordo, o Sinco-
merciários distribuiu uma edição especial de seu 
informativo, a todos os profissionais do setor que 
trabalham na base territorial do Sindicato.

Trabalhadores de farmácia 
têm novo acordo

 Férias, jornada de 
trabalho, 13º salário e ou-
tras conquistas históricas 
voltam a ficar sob ame-
aça. Depois da “reforma 
trabalhista”, que foi ven-
dida como solução para 
a crise de empregos nos 
país, o assunto voltou a 
ser defendido, desta vez 
por integrantes da equipe 
econômica do presidente 

Bolsonaro.
 Viu-se que a “refor-
ma trabalhista” só retirou 
direitos dos trabalhadores 
e não criou empregos. Ao 
contrário, o desemprego 
aumentou muito e hoje te-
mos perto de 15 milhões de 
desempregados no país.
 Então, agora, tam-
bém sob o falso, engano-
so e mentiroso pretexto de 

“criar novos empregos”, o 
governo Bolsonaro quer 
fazer outra “minirreforma” 
para tirar mais direitos dos 
trabalhadores, porque é 
um governo que defende 
os interesses do “mercado” 
e da elite econômica inter-
nacional.
 De fato, sob o mes-
mo e surrado pretexto de 
criar novos postos de tra-
balho, as reformas, na ver-
dade, favorecem as elites 
econômicas, que, se apro-
veitando do desespero de 
milhões, querem dispor de 
mão de obra barata e total-
mente sem proteção para 
ampliar seus lucros, sem 
se importar com a vida, a 

sobrevivência ou a digni-
dade humana destes tra-
balhadores.
 Para evitar que 
este quadro se torne cada 
vez mais grave, é preciso 
estar atento.  Lutar contra 
as perversidades que as 
grandes corporações e o 
mercado querem impor aos 
trabalhadores é questão de 
humanidade: ao defender 
os direitos dos trabalhado-
res, estamos também de-
fendendo milhões de bra-
sileiros contra a tirania do 
dinheiro, que visa somente 
o lucro e não se importa 
com o sofrimento e as  vi-
das que se perdem durante 
o processo.

Governo Bolsonaro insiste em reformas 
que retiram direitos do trabalhador



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. 

 Para participar da distribuição dos kits de material escolar, basta preencher a ficha de adesão pu-
blicada abaixo ou fazer o download no nosso site (www. sincomerciariostupa.org.br), anexando cópia do 
holerite de novembro de 2021 e entregar/enviar:
a) na sede do Sindicato (rua Guaianazes, 596, no centro de Tupã).
b) no escritório regional de Osvaldo Cruz (rua Salgado Filho, 150, sala 5).
c) no escritório regional de Adamantina (alameda Navarro de Andrade, 429).
d) por e-mail: sincomerciarios@sincomerciariostupa.org.br.
e) ou ainda pelo Whatsapp do Sincomerciários,  (14) 99763-1825.
Nestes dois últimos casos, basta escanear ou fotografar a ficha e o holerite e anexar ambos os documentos na postagem.

COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO

Sincomerciários inicia cadastramento para entrega de kits de material escolar
 O Sincomerciá-
rios realiza, até o pró-
ximo dia 31 de dezem-
bro, o cadastramento 

dos associados com 
filhos matriculados em 
escolas e que têm di-
reito a receber kits de 

material escolar. Neste 
ano, a previsão é distri-
buir cerca de 1.500 kits 
entre os trabalhadores 

do comércio em todas 
as cidades que inte-
gram a base territorial 
do Sindicato.
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