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 Estamos às vésperas das eleições. É 
com o poder do nosso voto que iremos decidir 
qual modelo queremos para o Brasil dos pró-
ximos anos. Se este que vigora atualmente, 
que coloca o mercado acima das pessoas e 
tem foco somente no lucro, e, buscando este 
objetivo, não hesita em retirar direitos dos tra-
balhadores, colocando-os em situação cada 
vez mais precária até que não lhes reste nada, 
ou um novo sistema, que valorize as pessoas 
e dê aos profissionais de todas as categorias 
o reconhecimento que eles merecem.
 Nosso voto é a principal arma para mu-
darmos o cenário. É preciso ter consciência 
de que os candidatos que escolhermos no dia 
2 de outubro podem decretar um fim trágico 
para uma história de conquistas marcadas 
pelo sangue e o suor dos trabalhadores, como 
podem também escrever um belo capítulo 
nesta saga.
 Depende de nós. Ou ficamos à mercê dos 
ímpios, ou escolhemos semear a esperança.

Amauri Mortágua, presidente

 O Sincomerciá-
rios já recebeu e está 
analisando a contrami-
nuta apresentada pelos 
sindicatos patronais. 
Esta é mais uma etapa 
da campanha salarial, 
que teve início em julho, 
com a realização da As-
sembleia Geral.
 “Nesta etapa, 
os representantes das 
empresas apresentam 
suas contrapropostas, 
que são analisadas e 
novamente debatidas, 
até que se chegue a um 
consenso”, detalhou o 
presidente do nosso Sin-
dicato, Amauri Mortágua.
 Segundo com ele, 
desde o início da Cam-
panha Salarial 2022, di-

Responsabilidade

retores e corpo jurídico 
do Sindicato estão atu-
ando para garantir um 
acordo que preveja a 
manutenção de direitos, 
agregue novos benefí-
cios e proteja o salário 
dos comerciários de toda 
a região de perdas com 
a inflação, como aconte-
ce todos os anos.
 “Nossa categoria 
merece respeito e valo-
rização, por isso nosso 
principal objetivo, como 
sempre foi nossa mar-
ca, é buscar um acor-
do coletivo que reflita a 
importância que têm os 
comerciários para a so-
ciedade”, acrescentou 
o vice-presidente Celso 
Bozza.

Sincomerciários analisa contraminuta 
dos representantes das empresas
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CHÃO DE LOJA

 A Campanha Sa-
larial é democrática, já 
que mobiliza todos os 
comerciários durante a 
assembleia que a an-
tecede e acontece to-
dos os anos para que o 
Sindicato negocie com 
os representantes das 
empresas o acordo co-
letivo que vai nortear as 
relações de trabalho ao 
longo do ano.
 É graças às ne-
gociações conduzidas 
pelo Sincomerciários 
que nossa categoria se 
enquadra entre as mais 
valorizadas, com direitos 

Sindicato é garantia de valorização e reconhecimento

assegurados e salários 
que ficam acima do míni-
mo nacional. 
 Mas, para que to-
das estas conquistas se-
jam mantidas, é preciso 
manter o sindicato forte, 

por isso sua participação 
é fundamental. Asso-
cie-se: juntos, fazemos 
mais e fazemos melhor. 
 Contribuir com 
o Sindicato é fortalecer 
uma entidade que exis-

te exclusivamente com 
a finalidade de garantir 
aos trabalhadores um 
ambiente profissional 
marcado pela valoriza-
ção e o reconhecimento 
da importância de nossa 
categoria.
 Ajude a fortale-
cer o Sincomerciários, 
busque informação e as 
repasse aos colegas de 
trabalho. Assim, unidos, 
ficamos cada vez mais 
fortes.
 Afinal, o Sinco-
merciários é a força de 
todos defendendo cada 
um de nós.
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 Lançada no em 
10 de agosto pelo De-
partamento Intersindical 
de Assessoria Parlamen-
tar (DIAP), a plataforma 
“Quem Foi Quem”, que 
apresenta os votos dos 
parlamentares em rela-
ção aos temas de inte-
resse das trabalhadoras 
e dos trabalhadores, é 
uma importante ferra-
menta para quem ain-

da está indeciso sobre 
como votar para deputa-
do federal nas eleições 
deste ano.
 No site quemfoi-
quem.org.br  o cidadão-
-eleitor, a sociedade e 
representantes do mo-
vimento sindical e todos 
os interessados podem 
conhecer como atuaram 
seus representantes no 
Congresso Nacional. O 

espaço virtual permite 
filtrar a busca por nome, 
estado e partido e avaliar 
se o parlamentar merece 
ou não ser reeleito, com 
informações do voto em 
plenário a favor ou con-
trário aos trabalhadores 
e trabalhadoras dos se-
tores público e privado.
“É preciso estar cons-
ciente com relação aos 
canditados que esco-

lhesmos para nos repre-
sentar e com esta ferra-
menta podemos ter uma 
noção clara sobre o posi-
cionamento de cada um 
com relação às questões 
de interesse dos traba-
lhadores. Por isso, vale 
a pena uma consulta an-
tes de formarmos nossa 
opinião”, analisou o vi-
ce-presidente do Sinco-
merciário, Celso Bozza.

Lançada pelo DIAP, plataforma “Quem Foi Quem” ajuda 
eleitor a escolher melhores candidatos a deputado
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 O Sincomerciá-
rios esteve representan-
do no 14º Congresso de 
Advogados organizado 
pela Fecomerciários 
no início de setembro, 
na Praia Grande, lito-
ral paulista. A abertura 
contou com a formação 
da mesa solene e a ple-
nária com cerca de 250 
pessoas oriundas de 62 
Sindicatos filiados à Fe-
deração.
 A solenidade de 

Sindicato marca presença em Congresso de Advogados da Fecomerciários
abertura contou com 
pronunciamentos da 
presidente em exercí-
cio da Fecomerciários, 
Lia Marques; Luciano 
Ribeiro, Diretor para 
Assuntos Trabalhistas 
e Jurídicos da Fede-
ração e presidente do 
Sincomerciários de Itu; 
Amauri Mortágua, 1º 
Secretário da Federa-
ção, presidente do Sin-
comerciários de Tupã e 
presidente da UGT-SP, 

representando as Cen-
trais Sindicais.
 Durante o even-
to, especialistas da área 
jurídica ligados aos sin-
dicatos que integram a 
Federação debateram 
temas como a Lei Ge-
ral de Proteção de Da-
dos e ações sindicais 
coletivas e atuações 
em normas de saúde 
e segurança dos traba-
lhadores comerciários, 
além de buscar cami-

nhos para o futuro da 
atuação sindical.
 “É um evento 
muito importante, reali-
zado anualmente para 
discutir e informar sobre 
mudanças na legislação 
que afetam diretamente 
nossa categoria, além 
de outros trabalhado-
res, e que, portanto, têm 
impacto direto na nossa 
realidade”, explicou o 
presidente Amauri Mor-
tágua.

ATENÇÃO!!!ATENÇÃO!!!
O adicional noturno é cabível nos serviços O adicional noturno é cabível nos serviços 
urbanos entre 22 horas e 5 horas.urbanos entre 22 horas e 5 horas.

Assim, todos que, no exercício da profissão, ultrapassam o Assim, todos que, no exercício da profissão, ultrapassam o 
horário das 22 horas, têm direito ao adicional noturno.horário das 22 horas, têm direito ao adicional noturno.

O presidente do Sincomerciários e da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Amauti 
Mortágua participou da abertura do evento representando as Centrais Sindicais. O vice 
Celso Bozza (acima, ao lado de Amauri) acompanhou o ciclo de debates: ação busca dar 
base aos líderes sindicais diante das constantes mudanças na legislação.


