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EXPECTATIVAS PARA 2023
Em 2023, teremos um novo governo, 

com indicadores econômicos preocu-
pantes e com grande renovação polí� ca. 
Renovam-se nossas esperanças de uma 
vida melhor em um país mais próspero 
e justo, com melhores oportunidades de 
trabalho para que um grande con� ngen-
te de brasileiros saia da pobreza. Nós, 
sindicalistas e dirigentes sindicais temos 
vários temas a nos preocupar. 

O governo precisa garan� r a carteira 
assinada, férias, 13º salário, FGTS e as ga-
ran� as negociadas em Convenção Cole-
� va, rever a terceirização, contrato indi-
vidual, jornada intermitente e o famoso 
PJ, que são sérios problemas na vida dos 
trabalhadores. Enfi m,  a revisão da nefas-
ta reforma trabalhista é urgente.

O Brasil precisa ra� fi car as Conven-
ções 100 e 190 da OIT. A primeira, ga-
ran� dora de apoio e polí� cas públicas 
por trabalho igual, salário igual, creches 
para a segurança dos fi lhos; punição mais 
severa ao assédio e violência, além de 
respaldo para mulheres que sofrem vio-
lência, desde quando ela sai de casa até 
estar em segurança, longe do agressor.

A Convenção 190 reconhece o direito 
a todas as pessoas de atuar num mundo 
do trabalho sem violência e a recomen-
dação da economia de cuidado, remune-
rado ou não, que precisam ser compar-
� lhados.

A Educação e a Saúde também reque-
rem especial atenção, precisamos nos 
preparar para a revolução industrial 4.0, 
para a tecnologia 5G e assegurar que o 
nosso SUS seja fortalecido para que am-
pare a todos os brasileiros.

Nossos maiores de-
sejos para nosso pre-
sente e futuro são: que 
nossa Democracia seja 
respeitada, que o tra-
balhador seja valoriza-
do, com seus direitos 
garan� dos e que a eco-
nomia volte a crescer!
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DIREITOS DO TRABALHADOR TEMPORÁRIO
No fi nal de ano o comércio abre contratações de trabalhadores em caráter 

temporário para alavancar o atendimento aos clientes.
É uma oportunidade especial para comerciários desempregados, podendo vir 

a se tornar uma contratação efe� va.
A lei determina que o empregado temporário tenha os mesmos direitos pre-

vistos do trabalhador com contrato por tempo indeterminado, com carteira as-
sinada. 

Duração: até 180 dias, no máximo (com a possibilidade de ser prorrogado 
(uma única vez) por até 90 dias corridos.

Fique atento aos seus direitos. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em pro-
curar o Sincomerciários.

* Confi ra no site texto sobre o assunto, do presidente
 da Fecomerciários, da CNTC e deputado federal, Luiz Carlos Mott a
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