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CAMPANHA SALARIAL
DOS COMERCIÁRIOS

PISO SALARIAL DE PISO SALARIAL DE 
R$ 1.000,00 (MIL REAIS)R$ 1.000,00 (MIL REAIS)

Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços dos Estados do Pará e Amapá

Mais Qualidade de Vida
para você e sua família!

FETRACOM

TICKET-ALIMENTAÇÃO TICKET-ALIMENTAÇÃO 
DE R$ 230,00DE R$ 230,00

20% DE AUMENTO PARA 20% DE AUMENTO PARA 
TODA CATEGORIATODA CATEGORIA

PLANO DE SAÚDEPLANO DE SAÚDE

Zé Francisco - Presidente da FETRACOM



Zé Francisco - Presidente da FETRACOM PA/AM

Companheiros é chegada à hora de 
nos reunirmos em assembléias gerais 
por todo este Estado com o objetivo de 
debatermos, juntos, as nossas propostas 
salariais a serem levadas à patronal neste 
momento em que nos aproximamos da 
data-base de 1º de março de 2014.
 

Queremos estabelecer um piso salarial 
digno para o trabalhador comerciário que 
agora tem profissão regulamentada por 
lei, conquista esta que obtivemos no ano 
passado depois de tantos anos de uma 
luta incansável, mas que teve um final feliz.
Somos profissão, não função!

Antonio Caetano - Presidente do SINTCVAPA
No ano passado, os trabalhadores em super-

mercados paralisaram as atividades por três 
dias, por conta dos abusos dos patrões, e con-
seguiram reduzir a jornada de trabalho para 
sete horas corridas, além de botar um freio no 
famigerado banco de horas.
Este ano, além do aumento do valor do ticket 

alimentação para R$ 10,00 por dia, queremos 
um piso profissional de R$ 1.000,00, plano de 
saúde digno, participação nos lucros da em-

presa, folga semanal remunerada, ma-
nutenção das cláusulas de feriados para 
o fechamento da convenção coletiva de 
trabalho.
Contamos nesta campanha salarial com 

a força e apoio dos trabalhadores ao sin-
dicato, igual ao ocorrido na greve geral, 
a hora de reivindicar é agora compa-
nheiros. Vamos à luta!

Piso profissional, vale alimentação de R$ 230,00, plano de saúde 
digno e participação nos lucros da empresa são as bandeiras da 
campanha deste ano dos comerciários do Estado do Pará.

Começam já a partir do dia 16 e se estendem até o 
dia 25 de janeiro de 2014 as assembleias dos traba-
lhadores comerciários em Ananindeua, Belém, Aba-
etetuba, Castanhal, Capanema e Parauapebas. Em 
cidades como Redenção, as negociações já estão 

adiantadas, mas a maioria dos sindicatos da catego-
ria tem data-base em 1º de março e fecharão acordo 
conforme as propostas da Federação dos Trabalha-
dores no Comércio e Serviços dos Estados do Pará e 
Amapá – FETRACOM-PA/AP. 

CAMPANHA SALARIAL

Redenção
O Sindicato dos Traba-

lhadores no Comércio de 
Redenção e Região – SIN-
TRACONRRE, onde o piso 
salarial está fixado em R$ 
730,00, já está em plena 
campanha salarial e, neste 
ano, vai brigar pela regu-
lamentação dos horários 
dos empregados nas redes 
de supermercados. É o que 
informa o presidente do 
Sindicato, Jonilson Wan-
derley. Eles trabalham em 
jornadas abusivas, sem di-
reito a folga remunerada 
quando trabalham aos do-

mingos, horas extras etc. 
O salário, que está muito 
baixo, tem de ser reen-
quadrado, assim como os 
horários de labor.
Na cidade, uma das 

maiores reivindicações 
dos trabalhadores no co-
mércio, diz respeito às 
folgas semanais remune-
radas e nos feriados. Eles 
trabalham cerca de oito 
horas por dia e gostariam 
que os estabelecimentos 
fechassem em todos os 
feriados, o que não acon-
tece em Redenção.

Capanema
O Sindicato dos Empre-

gados no Comércio de 
Capanema, que represen-
ta cerca de cinco mil tra-
balhadores na base em 26 
municípios da região tam-
bém está começando sua 
campanha salarial basea-
do na proposta financeira 
apresentada para reajuste 
pela FETRACOM. Ivan Dias, 
presidente do SINDECOM, 
frisa que a data-base da 
categoria é unitária com 
a da Federação, em 1º de 
Março. A assembléia geral 
da categoria dos comerci-

ários em Capanema acon-
tece dia 19.
Ivan continua a defesa 

de que os trabalhadores 
no comércio têm fomen-
tado os grandes lucros 
das empresas que têm 
se instalado em Capa-
nema e região. Por isso, 
sustenta ser justo que os 
patrões remunerem bem 
seus funcionários, co-par-
tícipes no sucesso desses 
empreendimentos que só 
têm gerado grandes lu-
cros a seus proprietários.

Belém



Estamos iniciando mais uma série de As-
sembléias Gerais pelo Estado do Pará, com 
o objetivo de debatermos com os trabalha-
dores do comércio as propostas de nossa 
categoria para a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2014.
A convenção coletiva de trabalho determi-

na as obrigações e os direitos das partes, 
as quais devem ser respeitadas durante sua 
vigência.
Por isso é importante que vocês, comerci-

ários, participem, colaborem, dêem suges-
tões. Afinal, são vocês que estão em con-

tato direto com os empregadores, com os 
clientes, com o mercado e com os proble-
mas que surgem no dia a dia.
Nesse momento estamos focados em con-

quistar auxílio alimentação de R$ 280,00, 
salário profissional de R$ 1.000,00, 20% de 
reajuste para demais funções e Participação 
nos Lucros e Resultados e redução da carga 
horária de trabalho
Venham! Juntem-sea nós! Vamos formar 

uma grande força, fazer a diferença e trans-
formar a nossa realidade.

Ivan Duarte - Presidente do SEC-PA

Adenilton Freitas - Presidente do SINTRACPAR

Apesar da força do setor mineral, o co-
mércio responde por uma boa parcela 
das cifras que entram no município de 
Parauapebas, entretanto, essa riqueza não 
é bem dividida. O salário profissional dos 
trabalhadores no comércio de Parauape-
bas está fixado em R$ 830,00. Na assem-

bléia que vai acontecer no próximo dia 
25, a proposta a ser apresentada aos 
trabalhadores e, posteriormente, à pa-
tronal, é de elevação do piso profissional 
para R$ 1.100,00, além da manutenção 
das cláusulas já existentes na atual con-
venção coletiva de trabalho.

Eleonora Santos - Presidente do SINTCOMC

Parauapebas

Capital e Municípios

A cidade de Castanhal tem um 
comércio diversificado, uma ativi-
dade que continua em ascensão. 
Entretanto, sempre que se fala em 
negociação salarial enfrentamos 
dificuldades.
Não são raras as vezes em que 

tivemos de paralisar as atividades 
até de grandes lojas, para evitar 
abusos dos empregadores contra 

os seus empregados.
Seguiremos as orientações da Fede-

ração - FETRACOM com relação a exi-
gir piso profissional de R$ 1.000,00 (mil 
reais). É importante que esta proposta 
volte a ser apresentada, afinal, Casta-
nhal só tem apresentado crescimento, 
até mesmo por causa de sua posição 
estratégica

Trabalhadores em Famárcia

SINTCVAFEP fechado com a
proposta da FETRACOM
Os trabalhadores de farmácias de Belém e do interior do 

Estado do Pará fincaram o pé na proposta de aumento 
salarial para R$ 1 mil reais no piso profissional da cate-
goria. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos Farmacêuticos do Pará - SINTCVAFEP, 
Magno Pombo, diz que a categoria estará em peso na as-
sembleia da FETRACOM, logo mais, para referendar esta 
proposta que, em sua opinião, pode aliviar um pouco das 
preocupações dos trabalhadores.
Pombo explica que trabalhar em farmácia não é tarefa 

qualquer, nem, tampouco, fácil de ser executada.

De Tucumã a Água Azul do
Norte, a luta por melhorias
Fábio Bocão, presidente do Sindicato dos Comerciá-

rios de Tucumã, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu 
e Água Azul do Norte, está preparado para encampar a 
campanha salarial 2014, seguindo as orientações da FE-
TRACOM. Em toda a região, o sindicalista calcula que já 
exista mais de onze mil trabalhadores na base, crescimen-
to este que se deve ao aumento da atividade comerciária 
nessa que é uma das regiões mais prósperas do Estado 
do Pará.
De acordo com Bocão, nunca é fácil sensibilizar a patro-

nal a aceitar as propostas dos trabalhadores, afinal, os pa-
trões continuam com a idéia de grandes lucros e poucos 
investimentos.

Castanhal



SEC-Santarém convoca trabalhadores para a luta
A presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores no Comércio de 
Santarém, Lucinda Santos, pro-
mete virar o jogo mais uma vez 
neste ano com relação aos baixos 
salários praticados pelos patrões 
contra os trabalhadores comerci-
ários. Ela lembra que uma lei foi 
aprovada e, segundo essa lei, todo 
comerciário tem profissão regula-
mentada. Então, o trabalhador co-
merciário de Santarém não pode 

ficar de fora desses benefícios, en-
tre os quais, um salário digno.
De acordo com Santos, como é 

mais conhecida a sindicalista, é 
histórico o fato de que o comércio 
de Santarém cresce a cada ano, 
especialmente em razão da forte 
atividade turística devido a praia 
de Alter do Chão e os festivais de 
botos do Sairé. No entanto, há 
um longo abismo entre toda esta 
atividade econômica e o que re-

cebem os trabalhadores comerci-
ários santarenos. “Todos os anos 
avançamos, mas vivemos num 
país de inflação galopante, onde 
os salários precisam realmente 
suprir as necessidades dos traba-
lhadores. Esperamos que neste 
ano consigamos um salário justo 
conforme a proposta da nossa Fe-
deração, a FETRACOM”, conclui a 
sindicalista.

A proposta de R$ 1 mil no piso profis-
sional da categoria é bem aceita pelos 
trabalhadores, que têm assembléia geral 
marcada para o dia 16 de janeiro, porém, 
as dificuldades sempre encontradas para 
negociar, quando o assunto é aumento 
de salário do trabalhador em supermer-
cado. Lembrem-se que com o incêndio 

em um grande supermercado na Cidade 
Nova, ocorreram demissões, mas diz que 
isso não justifica que os patrões mante-
nham um piso salarial baixo, apenas se 
comprometendo em pagar a reposição 
com as perdas de inflação referente ao 
período. Juntos, decidirmos sobre os 
melhores caminhos a seguir.

Jorge Soares - Presidente do SINTRACOM Ananindeua

Santarém

Como presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores no Comércio de Abaetetuba, 
Acará, Barcarena, Igarapé-Miri e Moju 
- SINTRACA. Orgulho-me em informar 
que o sindicato que dirijo, há muito tem-
po, investe na formação e qualificação 
de seus associados, para que possam 
ocupar o mercado de trabalho grande e 

desenvolvido que existe na região. 
É importante que a patronal garanta 

salários dignos, condizentes com as ati-
vidades desenvolvidas nas empresas. É 
assim que o SINTRACA parte para mais 
uma campanha salarial, acompanhando 
a proposta da FETRACOM.

Naldo Moraes - Presidente do SINTRACA Abaetetuba
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