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 Agora, o trabalha-
dor volta a ter direito à Jus-
tiça Gratuita, sem ter que 
pagar custas, honorários e 
outros encargos na Justiça 
do Trabalho para defender 
e reivindicar seus direitos.
 “A decisão do STF 
é mais uma clara vitória 

da luta do movimento sin-
dical contra as inconstitu-
cionalidades da reforma 
trabalhista e, sem dúvida 
alguma, restaura o aces-
so à Justiça, que, na prá-
tica, estava cerceado pelo 
receio dos trabalhadores 
em pagar pesadas taxas e 

honorários. Era uma forma 
eficaz de acabar com as 
reclamações trabalhistas”, 

celebrou o presidente do 
Sincomerciários, Amauri 
Mortágua.

STF garante justiça gratuita a trabalhadoresSTF garante justiça gratuita a trabalhadores

 Encartado nesta 
edição de nosso infor-
mativo, um calendário 
completo, que traz os 
horários especiais de 
funcionamento do co-
mércio para o próximo 
ano, conforme decidido 
em convenção coletiva 
de trabalho.

CALENDÁRIO TRAZ OS 
HORÁRIOS ESPECIAIS 
PARA O PRÓXIMO ANO 

DIA DO COMERCIÁRIO É AMPLAMENTE CELEBRADODIA DO COMERCIÁRIO É AMPLAMENTE CELEBRADO
 Categoria reconhecida e reverenciada pelo 
papel de destaque que exerce na movimentação 
econômica do país, os comerciários receberam uma 
série de homenagens no dia 30 de outubro, quando 
se celebra os profissionais do comércio.
 Em uma ação inédita, o Sincomerciários gra-
vou um vídeo no qual exalta a categoria, que teve 
grande repercussão na imprensa e nas redes so-
ciais. Saiba mais nas páginas 2 e 3.

O Sincomerciários quer te ouvir. Fale conosco:           (14) 99763-1825
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30 de outubro é dia de exaltar o orgulho 
de ser  trabalhador do comércio
 No dia 29 de outu-
bro de 1932, um grupo de 
trabalhadores do comér-
cio do Rio de Janeiro se 
juntou no Largo da Cario-
ca para protestar contras 
as condições de trabalho 
que beiravam a escravi-
dão. Insatisfeita, a cate-
goria, que trabalhava por 
mais de 12 horas todos 
os dias, sem folgas aos 

domingos ou feriados, 
marchou até o Palácio 
do Catete, onde ficava a 
sede do governo.
 O então presi-
dente Getúlio Vargas 
recebeu a massa de tra-
balhadores do comércio 
na sacada e ouviu as 
demandas do povo que 
se aglomerava. Dando 
razão aos manifestantes, 

Vargas determinou que 
fosse editada lei regu-
lamentando jornada de 
trabalho de oito horas di-
árias e regulamentando o 
funcionamento do comér-
cio, medida que foi publi-
cada no Diário Oficial no 
dia 30 de outubro.
 Pioneira a catego-
ria conseguiu muito mais 
que benefícios apenas 

para os comerciários. A 
nova lei foi estendida, 
nos mesmos moldes, a 
todos os trabalhadores. 
Apesar destes avanços, 
foi somente em 14 de 
março de 2013 que a 
presidente Dilma Rous-
seff sancionou a lei que 
regulamenta a profissão 
do trabalhador comerciá-
rio. 

 Em uma ação 
inédita, que ganhou a 
imprensa e as redes so-
ciais de toda a região, 
diretores e funcioná-
rios do Sincomerciários 
gravaram um vídeo, no 
qual destacam a impor-
tância dos trabalhado-
res do comércio e seu 

posicionamento heroico 
durante o período mais 
agudo da pandemia.
 Na campanha, o 
nosso Sindicato convoca 
a população a reconhe-
cer e valorizar os pro-
fissionais do comércio, 
convidando a sociedade 
a reconhecer e valorizar 

nossa categoria. “Os co-
merciários, com o seu 
trabalho e atendimento, 
vendem produtos neces-
sários à sobrevivência, 
desde um simples alfine-
te até o mais sofisticado 
aparelho eletrônico, pro-
movendo a satisfação 
de todas necessidades 

básicas do ser humano 
e também a realização 
do sonho de consumo 
de todas pessoas, de 
qualquer idade”, desta-
cou o presidente Amau-
ri Mortágua, lembrando 
que “atrás de um bal-
cão, também, bate um 
coração”.

Em vídeo, Sincomerciários reverencia a categoria

AQUELE QUE COM SEU TRABALHO FAZ AQUELE QUE COM SEU TRABALHO FAZ 
GIRAR A ECONOMIA E AJUDA A SUPRIR GIRAR A ECONOMIA E AJUDA A SUPRIR 

TODAS AS NECESSIDADESTODAS AS NECESSIDADES
 DA POPULAÇÃO.  DA POPULAÇÃO. 

30 DE OUTUBRO DIA DO COMERCIÁRIO30 DE OUTUBRO DIA DO COMERCIÁRIO
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 O deputado fe-
deral Luiz Carlos Motta, 
representando as lide-
ranças sindicais comer-
ciárias de todo o país, 
homenageou o Dia do 
Comerciário, celebrado 
em 30 de outubro, duran-
te pronunciamento que 
fez no plenário da Câma-
ra Federal, em Brasília.
 Motta, em dis-
curso que deixou clara 
a importância que tem a 
categoria, frisou que se 
orgulha de ser o primeiro 
comerciário eleito depu-
tado federal pelo Estado 
de São Paulo e teceu 
elogios aos comerciários, 
lembrando que, mesmo 

durante a pandemia, es-
tes profissionais se man-
tiveram ativos, ajudando 

a garantir o abastecimen-
te e a movimentar a eco-
nomia do país.

A semana dedicada à celebração da categoria ter-
minou com uma romaria a Aparecida, onde o presi-
dente da Fecomerciários e dirigentes de vários sin-
dicatos que representam os comerciários assistiram 
a uma missa celebrada no Santuário Nacional.

Reconhecimento - A Fe-
comerciários São Paulo, 
comandada pelo deputado 
federal e tesoureiro do nos-
so Sindicato, Luiz Carlos 
Motta, desenvolveu uma 
campanha de valorização 
da categoria, que também 
teve grande repercussão na 
imprensa e redes sociais. 
As peças publicitárias des-
tacam a importância social 
do trabalho realizado pelos 
comerciários e elogiavam a 
dedicação e o comprometi-
mento com o qual eles reali-
zam seu ofício.

COMERCIÁRIO 
COM ORGULHO

“Ser comerciária é ajudar 
a realizar sonhos, é estar 
sempre atento às necessi-
dades dos consumidores. 
É uma profissão da qual 
me orgulho”, Joice Moreira, 
comerciária há 12 anos.

“Temos orgulho de nossa 
categoria, principalmente 
porque ela é muito bem 
representada pelo Sindi-
cato”, Aguinaldo Marques 
dos Santos, comerciário 
há 25 anos.

“O comerciário está sem-
pre pronto a atender com 
um sorriso e a auxiliar a to-
dos, sem distinção”, Josya-
ne Robertha da Silva, co-
merciária há 10 anos.

“Sem os comerciários, 
o munda estaria parali-
sado. É nossa categoria 
que move a economia, 
por isso nos orgulha-
mos”, Sueli Beneton, 
comerciária há 15 anos.

Na Câmara Federal, Motta enaltece comerciáriosNa Câmara Federal, Motta enaltece comerciários
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 Ser sindicalizado é 
ter a garantia de que esta-
mos sempre protegidos. É 
ter certeza que temos a va-
lorização e o reconhecimen-
to que merecemos. É poder 
contar com a força coletiva 
que, sozinho, ninguém tem.
 Mais uma vez, o 
Sincomerciários nos repre-
sentou dignamente. Foi o 
peso de nossa união que ga-
rantiu um reajuste de 10,42% 
no salário, mantendo nossos 
ganhos protegidos da infla-
ção, e a manutenção dos 
horários de trabalho que 
preservam nosso direito ao 
descanso semanal e, mais 
importante, tempo livre para 
estarmos com a família e 
com aqueles que amamos.
 O que se paga para 
manter o Sindicato, em mé-
dia, menos de 25 reais, 
se torna muito pouco pelo 
volume de beneficios, con-
quistas e segurança que o 
Sindicato mantém e garante 
aos comerciários, como o  
rendimento mensal, em mé-
dia, 500 reais mais alto que 
o salário mínimo, que é a 
remuneração de teríamos se 
não houvesse quem nos re-
presentasse.
 Estar sob a prote-
ção do Sincomerciários é ter 
a certeza de que iremos con-
tinuar valorizados. Para que 
haja tranquilidade para pla-
nejar o futuro. Para que te-
nhamos sempre com quem 
contar. 
 Ser sindicalizado é 
estar junto aos nossos, lutan-
do por aquilo que acredita-
mos e buscando o reconhe-
cimento que merecemos.

Jéssica Fernanda dos 
Anjos Ferreira dos Santos, 

comerciária há 5 anos

Proteção acima de tudo

 Com a manuten-
ção de todos os direitos 
conquistados anterior-
mente, incluindo ho-
rários especiais, e um 
reajuste de 10,42%, os 
trabalhadores da base 
territorial do Sincomer-
ciários Tupã têm muito 
o que comemorar. Com 
o aumento, comerciá-
rios em geral passaram 
a receber R$ 1641,00, 
valor muito superior ao 
do salário mínimo.
 “Apenas esta di-
ferenciação salarial, de 
mais de R$ 540,00 já 
justificaria a contribui-
ção ao sindicato, mas 

há muito mais argumen-
tos para estar associa-
do. É graças ao trabalho 
do Sincomerciários que 
temos uma série de di-
reitos que, se não fosse 
coletivamente, nenhum 
trabalhador consegui-
ria negociar”, explica o 
vice-presidente Celso 
Bozza.
 “Sindicato é pro-
teção. Para manter for-
talecida a categoria, é 
preciso que haja esta 
representação. Hoje, o 
comerciário associado 
tem uma mensalidade 
de valor mínimo quan-
do se leva em conta os 

ganhos financeiros e os 
direitos assegurados 
pelo trabalho realizado 
pelo nosso Sindicato”, 
argumentou a diretora 
regional Marina Alves 
Mota.
 “O trabalho é rea-
lizado de maneira cons-
tante, buscando sempre 
a valorização dos traba-
lhadores e a conquista 
de novos direitos. Com 
o sindicato, o comerciá-
rio tem certeza de que 
é reconhecido e, acima 
de tudo, valorizado”, 
acrescentou o também 
diretor regional Marco 
Antônio Cristiano.

Reajuste e manutenção de direitos: 
a importância do sindicato

PISOS SALARIAIS: COM SINDICATO                    SEM SINDICATO              DIFERENÇA
I – Empresas em geral:
a) comerciários em geral...................................R$ 1.641,00............................R$1.100,00........................R$ 541,00 
b) caixa..............................................................R$ 1.764,00.............................R$ 1.100,00.......................R$ 664,00
c) faxineiro e copeiro.........................................R$ 1.451,00..............................R$ 1.100,00.......................R$ 351,00
d) office boy e empacotador.............................R$ 1.242,00.............................R$ 1.100,00........................R$ 142,00
e) comissionista (mínimo mensal)......................R$ 1.931,00............................R$ 1.100,00.......................R$ 831,00
II – Microempreendedor Individual – MEI:
a) piso salarial de ingresso.................................R$ 1.345,00............................R$ 1.100,00........................R$ 245,00
b) comerciários em geral....................................R$ 1.506,00............................R$ 1.100,00.......................R$ 406,00

AUMENTO SALARIAL: COM SINDICATO                                                     SEM SINDICATO
Aumento de 10,42%, garantindo a reposição das perdas 
com a inflação. Entre 10 acordos firmados no país, me-
nos de 4 atingem este patamar. Conquista do Sindicato.

Não há reajuste, nem aumento.
Apenas a garantia do salário mínimo mensal.

 Como forma de 
celebrar a data mais im-
portante da categoria, 
o Sincomerciários fez 
constar na convenção 
coletiva de trabalho uma 
gratificação especial, que 
deve ser paga sempre na 
folha de pagamento de 
outubro.
 Segundo o acor-
do, profissionais do co-
mércio com mais de 

90 dias de atuação na 
empresa têm direito ao 
benefício, que deve ser 
pago da seguinte manei-
ra: comerciários com até 
90 dias de contrato não 
têm direito à bonificação. 
Aqueles que têm entre 91 
e 180 dias, receberam o 
equivalente a um dia de 
salário e quem tem mais 
de 181 dias recebeu re-
muneração extra equiva-

lente a dois dias. Quem 
não recebeu a gratifica-
ção na folha de paga-
mento de outubro, pode 
entrar em contato com o 
Sincomerciários através 
do whatsapp (14) 99973-
1825 canal que também 
está sempre aberto aos 
associados para escla-
recer dúvidas ou prestar 
quaisquer outras infor-
mações.

Conquista do Sindicato, gratificação do Dia
do Comerciário foi paga no mês de outubro


