
 Em anúncio feito 
na primeira quinzena de 
março, a rede de lojas 
Americanas anunciou 
que se reuniu com os 
credores para buscar um 
entendimento para quitar 
as dívidas. A proposta foi 
de aumento de capital 
em dinheiro no valor de 
R$ 10 bilhões. As partes, 
porém, não chegaram a 
um acordo.
 A empresa disse 
que “espera continuar 
mantendo discussões 
construtivas com seus 
credores em busca de 
uma solução sustentada 
que permita a continui-
dade de suas ativida-
des”. Em fevereiro, os 
acionistas da America-
nas haviam proposto um 

 Programa piloto 
realizado na Inglaterra, 
que reduziu a sema-
na para apenas quatro 
dias, foi aprovado por 
dezenas de companhias 
britânicas. Considerado 
o maior estudo do mun-
do sobre a redução da 
jornada semanal de tra-
balho, o levantamento 
incluiu 61 empresas de 
vários setores em todo o 
Reino Unido.
 A maioria das em-
presas chegou à conclu-

Sincomerciários segue acompanhando de perto situação de funcionários da rede na região
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Aporte de R$ 10 bi nas Americanas deve garantir empregos

Inglaterra aprova resultados de testes com semana de quatro dias

aporte de capital em di-
nheiro de R$ 7 bilhões. 
 “As informações 
que chegam é de que a 
rede de lojas busca, com 

são que a produtividade 
foi mantida e os funcio-
nários disseram que o 
bem-estar e equilíbrio 
entre vida profissional 
e pessoal melhoraram 
muito. 
 Os dados compi-
lados pelo experimento 
também mostraram que 
os empregados tinham 
menos intenção de dei-
xar seus empregos como 
resultado da política de 
quatro dias semanais de 
trabalho.

esses investimentos, 
preservar os empregos. 
Nosso Sindicato conti-
nua monitorando todo o 
processo, com o objetivo 

de garantir que os co-
merciários tenham total 
assistência”, observou o 
presidente Amauri Mor-
tágua.
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Projeto de lei amplia rede de proteção às mulheres

Motta representa comerciários em evento nacional

 A Câmara dos Deputados aprovou no 
último dia 21 de março um projeto de lei que 
determina a concessão sumária de medidas 
protetivas de urgência às mulheres a partir 
de denúncia feita a qualquer autoridade po-
licial ou por escrito. A proposta será enviada 
para sanção presidencial. O Projeto de Lei 
1604/22, do Senado, altera a Lei Maria da 
Penha. 
 De acordo com as emendas aprova-
das, as medidas protetivas poderão ser in-
deferidas no caso de avaliação, pela autori-
dade, de inexistência de risco à integridade 
física, psicológica, sexual, patrimonial moral 
da ofendida ou de seus dependentes.

 O deputado 
federal Luiz Carlos 
Motta, presidente da 
Fecomerciários e da 
CNT e tesoureiro de 
nosso Sindicato, par-
ticipou no dia 21 de 
março, do workshop 
“As Recentes Altera-
ções Trabalhistas e 
as Negociações Co-
letivas”, promovido 
pela Comissão de 
Negociação Coletiva 
do Comércio (CNCC) 
da Confederação Na-
cional do Comércio 
de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), no 
Rio de Janeiro. 
 O evento con-
tou com a presença 
de especialistas e o 
tema central foi abor-
dado pelas óticas sin-
dical, empresarial e 
jurídica. Em seu pai-

Relator – No último dia 23, a Câmara Federal 
designou o deputado Luiz Carlos Motta para 
relatar a matéria do Projeto de Lei 6706/2009, 
que proíbe a dispensa do empregado que 
concorre a vaga de membro do Conselho Fis-
cal de sindicato ou associação profissional, 
na Comissão de Trabalho (CTRAB).

nel Motta discorreu 
(presencialmente) 
sobre o “Panorama 
das Negociações Co-
letivas dos Comerciá-
rios”. Ivo Dall’Acqua, 
presidente da CNCC 
e vice-presidente da 
Fecomércio SP, en-
cerrou o encontro 
juntamente com Alain 
Mac Gregor, diretor 
jurídico sindical da 
CNC.
 “Reafirmei o 
interesse do sindica-
lismo comerciário em 
avançar na harmoni-
zação das relações 
de trabalho. A unici-
dade sindical e a si-
metria entre as ativi-
dades econômicas e 
profissionais para fins 
de negociação cole-
tiva foram ressalta-
dos”, destacou Motta.
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 Uma caravana 
composta por cerca 
de 50 pessoas repre-
sentou o Sincomer-
ciários de Tupã na 
13ª edição do evento 
“Mulher Valorizada, 
Comerciária Forta-
lecida”, organizado 
pela Fecomerciários 
no último dia 13 de 
março, no Complexo 
Eco, em Avaré.
 “Como aconte-
ce tradicionalmente, 
a festa foi marcada 

“Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida”

Caravana de Tupã participa de evento
por muita animação, 
mas trouxe também 
reflexão sobre te-
mas que têm grande 
impacto na vida da 
mulher comerciária”, 
explicou a diretora 
Marina Alves Mota.
 A festa mobili-
zou cerca de três mil 
participantes. Das 
reflexões, proferidas 
pelas dirigentes co-
merciárias saíram 
as deliberações do 
evento comemorati-

vo. “Estas reflexões 
são importantes para 
guia as mulheres de 
nossa categoria na 
luta por mais valori-
zação e por igualda-
de”, acrescentou Ma-
rina.
 Todas as par-
ticipantes ganharam 
um kit composto por 
bolsa de plástico cor 
de rosa, taça de plás-
tico verde e quimono 
verde, com o logotipo 
e o tema do encontro 

comemorativo ao Dia 
da Mulhet, estampa-
do: O Poder em suas 
Mãos. 
 Durante o en-
contro também foram 
distribuídos exempla-
res da segunda edi-
ção do livro “Como 
não ser um babaca”, 
obra que fala sobre 
igualdade entre mu-
lheres e homens e 
publicado pelo  Sin-
dilegis com apoio da 
Fecomerciários. 
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Sincomerciários participa de ato 
em São Paulo contra juros elevados
 O presidente 
Amauri Mortágua repre-
sentou o Sincomerciá-
rios em ato organizado 
pelas Centrais Sindicais 
no último dia 21, em 
frente ao Banco Central, 
na Avenida Paulista, em 
São Paulo. O protesto 
tinha como alvo os juros 
do BC – Selic, que che-

 Fundado em 20 de março de 1962, o Sin-
comerciários Tupã está celebrando neste mês 61 
anos de atividades ininterruptas em prol dos traba-
lhadores do comércio da região. Esta longevidade 
se deve principalmente à maneira série e respon-
sável como a entidade realiza seus trabalhos e 
pela forma participativa como atua.
 “Ao longo destes anos, o Sindicato mostrou 
muita força e uma grande capacidade de represen-
tar a nós, comerciários. Parabéns a toda diretoria 
pela data e a todos os trabalhadores do comércio 
que confiam no trabalho realizado pela entidade”, 
congratulou o comerciário Fábio Roberto Paiola.

garam ao patamar de 
13,75% ao ano, e as ta-
xas cobradas por bancos 
e financeiras. 
 “A maior taxa de 
juros do mundo trava 
a economia e inibe a 
geração de empregos. 
Precisamos, com ur-
gência, buscar novos 
rumos. Não é possível 

que, diante dos proble-
mas que afetam nosso 
povo, o Brasil siga com 
as maiores taxas de ju-
ros do planeta, compro-
metendo o crescimento”, 
criticou Amauri.
 O presidente do 
Sincomerciários destacou 
que, com as altas taxas, o 
dinheiro que deveria ser 

investido em produção, 
gerando mais empregos, 
acaba comprometido com 
o pagamento de juros. 
“Precisamos rever com 
urgência esse cenário 
para garantir a abertura 
de novos postos de traba-
lho e, com isso, um cres-
cimento na economia”, 
destacou Amauri.

Sincomerciários completa 61 anos


