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 Cerca de 800 pes-
soas, de várias cidades 
da região Alta Paulista, 
se reuniram no último dia 
30, no Clube CCT, para 
participar do evento rea-
lizado pela UGT-SP para 
celebrar o Dia dos Traba-
lhadores. A festa foi mar-
cada por apresentações 
artísticas com a dupla 
João Paulo & Santiago, 
sorteio de prêmios e, so-
bretudo, por mobilização 
contra o atual governo 
e a adoção de políticas 
que achatam direitos e 
tornam cada vez mais 
precárias as relações de 
trabalho. “É um evento 

tradicional, que sempre 
mobilizou toda a região 
mas que, por conta da 
pandemia, não foi rea-
lizado de maneira pre-
sencial no ano passado. 
Neste ano, retomamos a 
festa, para celebrar não 
somente nossa catego-
ria, mas todos os traba-
lhadores”, destacou o 
vice-presidente do Sin-
comerciários, Celso Bo-
zza.
 O público presen-
te elogiou a estrutura da 
festa e a apresentação 
da banda João Paulo 
& Santiago. “Uma festa 
grandiosa, com estrutu-

ra fantástica, celebrou 
de maneira marcante 
uma data significativa 
para nós, trabalhadores. 
A UGT-SP nos brindou 
com um evento espeta-
cular, que, além de di-
versão trouxe reflexão e 
nos convocou a assumir 
uma postura mais crítica 
e a lutar pelas mudanças 
que queremos”, avaliou 
a comerciária tupãense 
Simone Aparecida Go-
dói.
 O presidente do 
Sincomerciários, Amauri 
Mortágua, que também 
presidente a UGT-SP, 
destacou que o evento 

foi organizado para cele-
brar todos os trabalhado-
res, que com a sua força 
ajudam a construir a ri-
queza do Brasil.
 A festa foi dividida 
em três etapas: a primeira 
foi dedicada à conscien-
tização, com reflexões e 
manifestações referentes 
ao tema “Emprego, Direi-
tos, Democracia e Vida”. 
Na segunda parte aconte-
ceram sorteios e na sequ-
ência houvd show com a 
dupla  João Paulo & San-
tiago, que está em ascen-
são no cenário nacional e 
já lançou seu terceiro CD.
Leia mais na página 3.

1º de Maio é marcado por festa, mobilização e prêmios1º de Maio é marcado por festa, mobilização e prêmios
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FALA, COMERCIÁRIO!

 O Sindicato é  
nota  10 tanto. Conta 
com uma equipe bastan-
te atenciosa, que está 
sempre pronta a auxiliar 
os associados em tudo 
que necessitamos. Além 
disso, oferece uma es-
trutura fantástica aos co-
merciários. 

Paulo Sérgio de 
Oliveira Brito

 A diferença do 
nosso Sindicato é a con-
fiabilidade. Podemos 
contar com o Sincomer-
ciários para tudo. É uma 
entidade que nos repre-
senta. Com o trabalho 
que realiza, o nosso Sin-
dicato conta com minha 
total confiança.

Lionilço Fernandes

 Sou comerciária 
há 30 anos e sempre 
acompanho o trabalho 
realizado pelo nosso 
Sindicato. Neste ano, 
pude participar do even-
to realizado em Avaré 
e percebi como nossa 
categoria é valorizada e 
respeitada. 

Valquíria Medeiros

 Em momentos 
complicados como o 
que atravessamos atu-
almente, é fundamental 
que estejamos unidos e 
tenhamos representa-
tividade. É por isso que 
confio totalmente no Sin-
comerciários e no traba-
lho que realiza. 

Josiane Robertha 
Teixeira da Silva

 Garantir conquis-
tas e lutar por novos di-
reitos. Este é o papel dos 
sindicatos e é isso que o 
Sincomerciários faz por 
nossa categoria. Além 
disso, oferece uma estru-
tura de atendimento que 
poucas categorias têm. 

Taiza Raquel dos 
Santos Bertoluce

 Através de seu tra-
balho, o Sincomerciários 
dá provas constantes de 
sua capacidade de nos 
representar. Sozinhos, 
não conseguimos muito, 
mas quando nos unidos 
em torno de um sindica-
to, ficamos mais fortes. 
Cristiane Aparecida Lima 

da Cunha

 Uma caravana do Sin-
comerciários Tupã participou do 
evento realizado pela Fecomer-
ciários. A festa celebrou o 1º de 
Maio e mobilizou milhares de tra-
balhadores do comércio de todo 
o estado no Parque Aquático 
Eco Blue, em Avaré.
 Além do deputado fede-
ral Luiz Carlos Motta, presidente 
da federação, a festividade mo-
bilizou lideranças trabalhistas 
e políticas como o governador 
Rodrigo Garcia (na foto junto 
com Amauri). “É um momento 

para celebrar, mas também para 
refletir”, observou o presidente 
Amauri Mortágua, que teve dis-
curso muito aplaudido durante o 
evento.
 “A realização deste tipo 
de festa é tradicional e serve 
para evidenciar a importância 
dos trabalhadores. Depois de 
muito tempo parados por causa 
da pandemia de covid, neste ano 
pudemos retomar nossa carava-
na”, destacou a diretora Marina 
Alves Mota, uma das coordena-
doras da comitiva tupãense.

Sincomerciários participa de evento em Avaré
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 “Vivemos momentos conturbados, com vá-
rias ameaças. Estamos superando uma epidemia 
que provocou muito sofrimento ao povo brasileiro e 
ainda temos que enfrentar uma série de ameaças 
aos direitos conquistados com muita luta, que afe-
tam diretamente a classe trabalhadora. Por isso, va-
mos aproveitar este momento para celebrar o Dia do 
Trabalho e para refletir sobre os rumos que quere-
mos seguir daqui em diante”, defendeu o presidente 
Amauri Mortágua durante a festa.
 “O evento foi organizado para celebrar todos 
os trabalhadores, mas serviu também para debater 
os rumos de nosso país e a atual conjuntura. Vive-
mos um momento altamente desfavorável aos traba-
lhadores e às classes mais baixas, que precisa ser 
revertido e, para que isso ocorra, é necessária uma 
visão mais crítica, com participação mais ativa na 
vida política. É preciso resgatar a busca pela espe-
rança”, frisou o presidente do Sincomerciários.

 Associados ao Sincomerciários concorreram ao sor-
teio de prêmios exclusivos, entre eles uma motocicleta Honda 
0 Km, TVs de Led e outros eletroeletrônicos. “Este sorteio já 
é tradicional e é a maneira encontrada pelo nosso Sindicato 
para presentear esta categoria”, detalhou o vice-presidente 
Celso Bozza.
 “O Sindicato, além de sua função de lutar para ga-
rantir a manutenção dos direitos e novas conquistas, sabe 
valorizar os trabalhadores do comércio”, destacou Claudionor 
dos Santos Cândido, contemplado com o prêmio principal. 
“Quando cheguei à festa, olhei para a moto e sabia que ela 
seria minha”, acrescentou.

 Presidente da Federa-
ção dos Comerciários de São 
Paulo, o deputado federal Luiz 
Carlos Motta lembrou que é 
muito importante que haja união 
entre os trabalhadores do país. 
“Estamos atravessando tempos 
difíceis, mas, com união, pode-
mos superar todos os contra-
tempos. O evento desta noite 
mostra que é possível nos man-
ter unidos e utilizar esta força 
para buscar as mudanças que 

União e luta para enfrentar as ameaças aos trabalhadores

Sincomerciários sorteia prêmios exclusivos

Lideranças defendem necessidade de união para enfrentar crise
queremos para o país”, discur-
sou. O prefeito de Tupã, Caio 
Aoqui também defendeu a ne-
cessidade de participação dos 
trabalhadores na vida pública e 
elogiou a estrutura organizada 
pela UGT-SP para celebrar o 1º 
de Maio. “É uma grande festa, 
dedicada àqueles que fazem a 
riqueza de nosso país”, obser-
vou. “É preciso que haja este 
tipo de mobilização também 
para debatermos questões fun-

damentais para o Brasil, com as 
relações de trabalho e a econo-
mia e que profissionais de todas 
as categorias estejam represen-
tados, tanto no Congresso Na-
cional, quando na Assembleia 
Legislativa e nas Câmaras Muni-
cipais”, emendou.
 O presidente da subse-
de de Tupã do Sindsaúde Cam-
pinas, Orides Sávio Vivi também 
aproveitou o evento para desta-
car a necessidade de mudanças 

profundas no cenário político 
nacional. “O atual governo não 
se preocupa com os pobres e 
os trabalhadores. É preciso que 
haja uma mudança radical”, aler-
tou. “Precisamos nos manter em 
constante alerta e nos mobilizar 
para reverter estes ataques con-
tra os trabalhadores. Para isso, 
união é mais necessária que 
nunca”, reiterou o presidente do 
Sindicato dos Bancários, Carlos 
Roberto Lopes Bueno.

Luiz Carlos Motta Caio Aoqui Orides Sávio Vivi Carlos Lopes Bueno
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 Teve início na pri-
meira quinzena deste 
mês a campanha sala-
rial dos trabalhadores 
de farmácia, categoria 
que tem data base em 
1º de junho. Represen-
tantes do Sincomerciá-

Campanha salarial dos trabalhadores de farmácia tem início
rios estão percorrendo 
os estabelecimentos da 
região para as primeiras 
assembleias itinerantes. 
Na sequência, uma co-
missão estadual deve 
se reunir com os repre-
sentantes das empresas 

para dar início às nego-
ciações.
 “Neste ano, a 
exemplo do que vem 
ocorrendo tradicional-
mente iremos manter a 
campanha unificada, em 
âmbito estadual. A ex-

pectativa é a de manu-
tenção de todas as cláu-
sulas já asseguradas em 
convenção, como novas 
conquistas”, adiantou o 
vice-presidente do Sin-
comerciários, Celso Bo-
zza.

 A Coordenadoria 
Nacional de Promoção 
da Liberdade Sindical e 
do Diálogo Social (Cona-
lis) do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) lan-
çou neste mês de maio 
a campanha “Maio Lilás 
2022”, com o lema: Sin-
dicato para quê? Para 
fortalecer você!
 A campanha tem 
como objetivo levar ao 
conhecimento das traba-

lhadoras e dos trabalha-
dores as ações das en-
tidades sindicais para a 
conquista de direitos so-
ciais e trabalhistas, com 
base nas experiências 
passadas e atuais dos 
sindicatos.
 Os direitos traba-
lhistas e sociais, como 
limitação da jornada 
de trabalho, 13º salá-
rio, férias remuneradas, 
descanso semanal re-

munerado, adicionais 
salariais, como de ho-
ra-extra, noturno, de in-
salubridade e de peri-
culosidade, limitação de 
jornada, aposentadoria, 
entre outros, foram fru-
tos de uma longa e histó-
rica luta da organização 
coletiva das trabalhado-
ras e dos trabalhadores, 
principalmente por meio 
das entidades sindicais.
 Ainda que já ga-

rantidos em lei, os sindi-
catos continuam a exer-
cer importante papel na 
luta contra a redução ou 
a retirada dos direitos 
sociais, perante os em-
pregadores ou contra as 
políticas governamen-
tais que visam a sua eli-
minação, muitas vezes 
ocultas por nomes como 
“flexibilização” ou “mo-
dernização” das leis tra-
balhistas.

MPT lança campanha sobre a importância dos sindicatos
MAIO LILÁS


