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Sincomerciários distribui mais de 1400 kits de material escolar
 Como faz ininter-
ruptamente há mais de 
15 anos, o Sincomerciá-
rios Tupã distribuiu 1458 
kits de material escolar 
a filhos dos trabalhado-
res do comércio asso-
ciados à entidade. Nem 

mesmo as restrições e o 
recesso econômico pro-
vocado pela pandemia 
de covid-19 interrompe-
ram o trabalho, que tem 
impacto extremamente 
positivo na vida de mi-
lhares de estudantes da 

Nova Alta Paulista.
 “Este é o maior 
programa de incentivo 
à educação mantido por 
uma entidade não go-
vernamental na região. 
O objetivo é estimular 
os estudos e oferecer 

alento financeiro às fa-
mílias nesta época do 
ano na qual as despe-
sas se acumulam”, ex-
plicou o presidente do 
Sincomerciários, Amauri 
Mortágua. Leia mais nas 
páginas 2 e 3.

Trabalhador contaminado ou com suspeita 
de contaminação por covid 19 deve ser 
afastado sem prejuízo de salário
 Não são raros os casos de empresas que obri-
gam funcionários a continuar trabalhando mesmo com 
suspeita de infecção por coronavírus. Esta prática é ile-
gal e deve ser denunciada. Pessoas contaminadas ou 
com suspeita, devem ser afastadas, sem perder o salá-
rio. Saiba mais na página 4.
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FALA, COMERCIÁRIO
 A distribuição des-
tes kits é um incentivo mui-
to grande para as famílias 
de comerciários que têm 
filhos em idade escolar. 
Além de representar uma 
economia significativa no 
início do ano, serve como 
forma de incentivo para as 
crianças, que adoram o 
material.
  Shirlei Trindade, Parapuã

 São materiais de 
primeira qualidade, acondi-
cionados em uma mochila 
de primeira linha. O Sindi-
cato e a Federação estão 
de parabéns pela iniciativa, 
que beneficia muitas famí-
lias em nossa região.

Cláudio Roberto dos 
Santos, Adamantina

 As crianças adoram 
os materiais e nós poupa-
mos boa parte de nossos 
salários neste período do 
ano em que as despesas 
são maiores. Isto é a prova 
de que o Sindicato e a Fe-
deração estão realmente 
preocupados com o bem 
estar dos comerciários.

Priscila Machado, 
Flórida Paulista

 Nossos filhos ficam 
na expectativa, esperando 
para receber os materiais 
escolares. É uma ajuda 
muito importante, que serve 
também para incentivar as 
crianças a seguirem bus-
cando uma educação de 
qualidade.

Gislaine Conceição Lima, 
Lucélia

 É importante agra-
decer ao Sindicato pelo tra-
balho que realiza em prol 
dos comerciários da região. 
Ações como esta só nos 
mostram a importância que 
tem o Sincomerciários e 
como eles estão presentes 
na vida dos profissionais do 
comércio.

Elisangela dos Santos 
Bueno, Bastos
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 “O vice presiden-
te do Sincomerciarios de 
Tupa, Celso Boza, e fun-
cionários estiveram aqui 
na cidade de Lucelia rea-
lizando a entrega dos kits 
de material escolar aos 
funcionários do comér-
cio sindicalizados. No 
estabelecimento onde 

Convênios – O Sincomer-
ciários mantem uma série 
de convênios que garantem 
descontos e vantagens a 
seus associados em diversos 
segmentos. As parcerias vão 
desde atendimento de bele-
za a cursos, passando por 
planos de crédito consigna-
dos, como o assinado recen-
temente com a Sicredi, que 
beneficia os funcionários da 
Cocipa, de Inúbia Paulista.

 Desde que iniciou 
a campanha de distribui-
ção de kits de material es-
colar, há mais de 15 anos, 
o Sincomerciários, em 
parceria com a Federa-
ção, impactou de maneira 
positiva a vida de milha-

res de estudantes e suas 
famílias. “Este é um traba-
lho que tem como princi-
pal alvo o desenvolvimen-
to pessoal. Ao incentivar 
os estudos, acreditamos 
que estamos oferecendo 
um futuro mais brilhante e 

promissor a nossas crian-
ças e jovens”, avalia o de-
putado federal Luiz Car-
los Motta, presidente da 
Fecomerciários e tesou-
reiro do nosso Sindicato. 
“Incentivar o crescimen-
to de seus associados e 

seus familiares também é 
função do Sindicato. Por 
isso, além de nossas ban-
deiras de luta tradicional, 
realizamos uma série de 
ações que têm cunho so-
cial”, acrescentou o presi-
dente Amauri Mortágua.

Ação tem impacto na vida de milhares de 
crianças e jovens de toda a região

“Ajuda alivia peso do custo dos materiais escolares”
trabalho, foram distribu-
ídos aproximadamente 
40 Kits escolares. Quero 
agradecer a direção do 
Sindicato, que tem como 
presidente o Dr. Amauri 
Mortágua, que tem rea-
lizado um ótimo trabalho 
aqui em Lucélia e nas 
cidades da região. Para-

béns e obrigado a todos 
os envolvidos na entrega 
dos kits de material es-
colar que muito ajudam 
as famílias pois o custo 
dos materiais escolares 
tem pesado muito no or-
çamento das famílias”.

Sérgio Caldeira, 
Lucélia
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