CAMPANHA SALARIAL
Janeiro é o mês de arrancada da campanha salarial visando a data-base de 1º de março. Neste ano, os trabalhadores comerciários nada têm a comemorar. A categoria tem cerca de 480 mil representantes em todo o
Estado, mas já vem sentindo na pele desde meados de

2015, o fantasma do desemprego e das incertezas diante
da situação econômica do Brasil, do que patrões se aproveitam para demitir empregados e sobrecarregar os funcionários que ficam, num verdadeiro acinte à dignidade
humana.

Zé Francisco - Presidente da FETRACOM PA/AM
É preciso que tenhamos a consciência de
que o país está em crise, mas que precisamos manter nossos direitos e continuar lutando por trabalho decente, por
geração de emprego e renda e por salários mais justos, sem exploração nem
humilhação de trabalhadores.
A crise ainda não atingiu o setor de comércio do Pará e a prova disso a gente vê

Belém

com as grandes redes de supermercados,
que estão inaugurando lojas e lojas. E os
shoppings, crescendo e sempre lotados.
Eu costumo dizer que o nosso comércio é
pujante, porque nossos trabalhadores são
criativos e esforçados. Se os empresários
sabem o que estão fazendo, sabem ser inteligentes na hora de vencer a crise, que
me digam os trabalhadores, que se esforçam dia e noite. Não esqueçam disso!

Antonio Caetano - Presidente do SINTCVAPA

Podemos dizer que, no ano passado, os trabalhadores saíram fortalecidos depois de se deflagrar greve diante da intransigência da patronal
em conceder aumento de salário que significasse ganho real para a categoria laboral. Neste
ano, estamos começando mais uma campanha,
unificada com a Federação dos Trabalhadores
no Comércio e Serviço dos Estados do Pará e
Amapá – FETRACOM e com todos os sindicatos

filiados. Queremos 15% de reajuste para
cobrir a inflação de 10,53% e um piso
salarial de R$ 1.200, além de se elevar
o tícket alimentação para R$ 260. Contamos com todos os trabalhadores de
supermercados para mais esta jornada
de negociações. Queremos fechar nossa
convenção até o dia 1º de março, que é a
nossa data-base. Fiquem atentos!

Jorge Soares - Presidente do SINTRACOM
Ananindeua não é mais uma cidade
dormitório. Há muito tempo isso acabou. Hoje, a cidade emprega seus cidadãos e uma grande parte desses está lotaca nos diversificados estabelecimentos
comerciais do município. A proposta de
15% de aumento, feita pela FETRACOM,
está dentro de uma linha de raciocínio

Trabalhadores em Farmácia
Os trabalhadores no comércio de farmácias de Belém e de todo o Pará estarão
reunidos neste dia 14, em assembleia geral na sede do Clube Monte Líbano, para
discutir a proposta de 15% de aumento
salarial a ser levada para os empresários.
Particularmente, acho que não estamos
pedindo muito; como também acredito
que as empresas têm condições, apesar
da crise, de conceder este reajuste sem
maiores problemas, mantendo as con-

Ananindeua

lógico, que dá pra gente sentar e conversar com os patrões. Nosso objetivo
é fechar acordo até a data-base de primeiro de março. Nossa assembleia com
os comerciários acontece neste dia 15,
como sempre, com bastante antecedência, para evitar problemas que acabem
prejudicando mais os trabalhadores.

Magno Pombo - Presidente do SINTCVAFEP
quistas que estão celebradas nas convenções coletivas de trabalho assinadas
em anos anteriores. Dá pra fazer, pois
sabemos que o comércio de remédios
não para de crescer, apesar da existência
do sistema de farmácia popular que teria quebrado várias empresas pequenas.
Haveremos, mais uma vez, de chegarmos
a um termo consensual entre trabalhadores e empregadores.

Ivan Duarte - Presidente do SEC-PA
Com uma série de assembleias em todo o
Estado do Pará vamos para mais uma rodada de negociações objetivando, e é o
que todos nós almejamos, o fechamento
da convenção coletiva dos trabalhadores
comerciários do Estado do Pará. Estamos
fazendo uma campanha unificada com a
FETRACOM e reivindicamos reajuste salarial
de 15%, assim como, vale alimentação diário de R$ 10,00. Acho que não estamos pedindo nada mais justo do que o trabalhador
merece e realmente necessita para poder

Capital e Municípios

produzir bem e viver bem com sua família.
Mas alerto aqui a todos os companheiros,
que é necessária a união de todos por esse
objetivo. A gente sabe que estamos vivendo
um momento de crise, estão acontecendo
demissões em toda parte. Deste modo, precisamos negociar com inteligência para não
perdermos postos de trabalho, sem, entretanto, deixarmos de nos preocupar com os
direitos já conquistados. Com inteligência,
vamos chegar lá.

Eleonora Santos - Presidente do SINTCOMC
Estamos nos aproximando da nossa
data-base. Aqui em Castanhal as coisas
nunca foram fáceis na hora de se falar
em negociação salarial. Os avanços, as
conquistas, acontecem depois de muitas lutas, paralisações e mobilizações
na frente das empresas. Não era para
ser assim, afinal, a cidade uma atividade comercial que cresce a cada dia. É um
comércio diversificado, que serve de en-

Parauapebas

Castanhal

treposto comercial com as cidades vizinhas,
especialmente da margem esquerda do nordeste do Estado, como Maracanã, Marapanim, São João da Ponta, Curuçá, Terra Alta
e outras. Mas a gente está de volta à luta.
A campanha é unificada e fechamos palavra
em 15% que vamos propor aos patrões. Precisamos, mais uma vez, da união e da atenção de todos os trabalhadores comerciários,
para que conquistemos um bom acordo.

Adenilton Freitas - Presidente do SINTRACPAR

A cidade de Parauapebas surgiu em cima
da atividade mineral. No entanto, a atividade comercial é responsável pelo crescimento da cidade, não apenas no que
concerne à circulação de renda, como na
geração de emprego, absorvendo a mão
de obra do município e de cidades circunvizinhas. Estamos partindo para mais uma

campanha, em conjunto com a FETRACOM. Nossa assembleia acontecerá no
próximo dia 23, a partir das 19h, na sede
do nosso sindicato. Contamos com a
participação de todos os nossos associados e demais trabalhadores do comércio
de Parauapebas.

Capanema
Ivan Dias - SINDECOM
Uma proposta viável, dentro do momento que estamos vivendo. Esse é o meu pensamento em relação a
um reajuste de 15% para os trabalhadores no comércio
de Capanema, proposta da campanha unificada para
a categoria, liderada pela nossa Federação, a FETRACOM. O comércio de Capanema é um dos mais movimentados da região das estradas. Aqui a crise ainda
não assusta, ainda não prejudica nem demite. Então,
vamos começar esta luta com nossa primeira assembleia, no próximo dia 22, quando esperamos contar
com o apoio e presença de todos os nossos associados e não associados, para que tenhamos sempre força
para nos dirigirmos à patronal
Não tenho dúvida de que vamos fechar um bom acordo, com ganhos reais e muito mais vitórias para os trabalhadores. Então, sucesso a todos!

Funerárias e cemitérios

Jesiel Araújo Brito - SINTACETA

Os trabalhadores em funerárias e cemitérios de Belém
e do interior paraense estão unidos com a FETRACOM
na defesa de um reajuste de salário digno para os trabalhadores de um modo geral. Apoiamos e queremos
um aumento decente para nossos associados. E os
15% propostos pela federação estão dentro de nossa
meta. Estamos começando, mas já mostramos força.
Ano passado fizemos um acordo que estimulou nossos associados. Neste ano, tenho certeza que, com a
potência do Zé Francisco e a nossa força de vontade e
poder de diálogo, vamos avançar em mais conquistas,
em mais vitórias para os trabalhadores.
Agora eu digo sempre que é necessário estarmos
com os pés no chão, para fazermos uma negociação
com ganhos para os nossos trabalhadores, sem perda
de postos de trabalho nem de direitos já conquistados.

Naldo Moraes - Presidente do SINTRACA
No próximo dia 23, o trabalhador comerciário de Abaetetuba e região vai estar todo
reunido no SINTRACA, em Abaetetuba, para
dará a arrancada rumo às negociações com
vistas ao fechamento da convenção coletiva
2016/2017. Como nossos companheiros líderes sindicais de cidades polos, eu também
acho que as empresas de nossa região, aqui

Breves

Abaetetuba

do Baixo Tocantins, não podem se queixar
tanto. O comércio é a mola propulsora de
nossa economia. Então, reivindicar um reajuste de 15%, com ganho real para o trabalhador, é nossa meta e nosso dever na
qualidade de defensores das categorias que
produzem e que proporcionam riquezas para
nossas cidades, nosso Estado e nosso país.

Tucumã e Canaã dos Carajás

O comércio da cidade de Breves é uma referência na
região do Marajó, até pela posição estratégica do município na região, com seu porto e que serve de entreposto para as demais cidades das redondezas. Estamos
nos preparando para mais uma campanha salarial. Fizemos nossa assembleia na última sexta-feira, 8, quando
apresentamos aos trabalhadores a proposta da FEDERAÇÃO, de reajuste de 15%. Todos concordaram e estamos levando essa proposta à patronal. Aqui estamos
preparados para o que der e vier. Estamos vivendo uma
crise, mas se o comércio parar, Breves fica parado também, porque esta é a principal atividade econômica do
município.

Nós, do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Tucumã e região, e do Sindicato dos Trabalhadores no
Comércio de Canaã dos Carajás e região sabemos negociar como pessoas civilizadas e temos a certeza que
vamos obter vitórias para os comerciários de Tucumã,
Água Azul do Norte, São Féliz do Xingu e Ourilândia do
Norte, Canaã e região. Estamos na campanha unificada
liderada pela FETRACOM e queremos 15% de reajuste.
Este é um percentual aceitável, que dá para conversar
com a patronal. Temos grandes estabelecimentos comerciais, grandes empresas. Mesmo com a crise, é possível o trabalhador avançar, mas, pra isso, há a necessidade de estarmos unidos. Vamos à luta, companheiros!

ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS COMERCIÁRIOS COM DATA BASE EM 1º DE MARÇO DE 2016
DATA
08/01/2016
12/01/2016

HORA
19:00 / 19:30
19:00 / 19:30

ENTIDADE
SINDREVES
FETRACOM

MUNICÍPIO
BREVES
MARITUBA

13/01/2016

19:00 / 19:30

SINTCOMC

CASTANHAL

14/01/2016

19:00 / 19:30

SINTACETA

BELÉM

14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
22/01/2016

19:00 /
19:00 /
19:00 /
19:00 /
18:30 /
19:00 /

19:30
19:30
19:30
19:30
19:00
19:30

FETRACOM
SINTCVAPA
SEC/PARÁ
SINTCVAFEP
SINTRACOM
SINDECOM

BELÉM
BELÉM
BELÉM
BELÉM
ANANINDEUA
CAPANEMA

22/01/2016

19:00 / 19:30

FETRACOM

TUCUMÃ

22/01/2016

19:00 / 19:30

FETRACOM

CANAÃ DOS CARAJAS

23/01/2016
23/01/2016

19:00 / 19:30
19:00 / 19:30

SINTRACA
SINTRACPAR II

ABAETETUBA
PARAUAPEBAS

Funerárias

Expediente - Jornal da Campanha Salarial dos Comerciários
Conselho editorial: Zé Francisco, Ivan Duarte e Antonio Caetano

ENDEREÇO
Av. Rua Mario Curica, 703 - Bairro Centro
Rua Antonio Bezerra Falção, nº 133 – B – Altos –
Sala 04 – Centro
Rua Comandante Francisco de Assis, nº 2461 –
Bairro Caiçara

Av. Almirante Barroso, 152 – Bairro São Brás
Clube Monte Libano

Rua Claudio Sanders, 231 – Altos – Bairro Centro
Sede do Sindicato dos Taxistas - Trav. da Lagoa,
2686 – Bairro Igrejinha
Rua do Café, nº 211 – Bairro Setor Murumbi
Av. Liberdade, nº 454 – Bairro Centro
Lado da G1 Comunicação Visual
Av. D. Pedro II, 208 – Altos – Bairro Centro
Av. João Figueiredo – Quadra 33 – Lote 06 –
Bairro Paraíso

