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Palavra da
Presidente
A PERDA DE RENDA
DO TRABALHADOR

Temos acompanhado há alguns anos, as
diﬁculdades nas negociações para ﬁxação
do percentual de correção anual dos salários, através da Convenção Cole�va. As negociações são longas e exaus�vas, porém os
percentuais ajustados são baseados no índice inﬂacionário que não reﬂetem a inﬂação
real, pois certamente são manipulados, não
representam a realidade.
Nós, trabalhadores, estamos perdendo
o nosso poder de compra, com isso há uma
queda do consumo no comércio, pois toda
nossa remuneração vai diretamente para a
compra de alimentos, cada vez mais di�cil
em razão da inﬂação descontrolada. A classe média pra�camente deixou de exis�r, e
este fato serve de alerta aos empregadores
para remunerarem melhor para que possamos alavancar o consumo.
Com a queda no consumo há uma queda
dos empregos e já temos mais de 4 milhões
de trabalhadores que não conseguem ocupação remunerada há mais de dois anos. O
desemprego prolongado leva o trabalhador
a ocupar funções menos qualiﬁcadas que
pagam baixos salários, o que provoca queda nos recursos que afetam a economia do
País.
A predominância da classe mais pobre
afetou a classe média, com riscos de demissão para os que percebem salários maiores,
o que causa corte no consumo, cancelamento de viagens, corte nas despesas de
ensino par�cular etc.
Na contramão deste cenário, o governo
tem se posicionado contrário aos trabalhadores, apresentando propostas através de
medidas provisórias reduzindo os direitos
trabalhistas, na ânsia de que isto aumentará
os empregos, todavia sem sucesso, pois empregos justos só ocorrem através do crescimento econômico.
Desta forma, torna-se urgente que nós,
do movimento sindical,
assumamos o dever de cobrar da classe patronal um
programa de recuperação
de renda, para destravar
a economia, aumentar o
consumo e gerar mais e
melhores empregos para
a classe trabalhadora.

O DESAFIO DE SER MÃE E MULHER
TRABALHADORA
Quando o assunto é ser mulher e
mãe, já traz inúmeros desaﬁos, pois
toda mulher ao tornar-se mãe passa
por enormes transformações �sicas,
psíquicas e sociais. Quando falamos
de mulher trabalhadora o desaﬁo é
duplicado, pois a atuação da mulher
como mãe trabalhadora em nossa sociedade ainda é um assunto que não
se discute.
A comerciária Maria Laudiane
Souza Carvalho, é um exemplo disso,
Maria tem 33 anos, casada com Adelmo Carvalho dos Santos, ela tem um
ﬁlho de 11 anos, o Guilherme e tenta
conciliar seu papel de mãe, esposa
e trabalhadora na Perfumaria Goya,
onde atua como gerente. O casal é
de São Paulo e em 2019 receberam
a proposta de trabalharem juntos em
Ribeirão Preto e apesar da distância
da família aceitaram o desaﬁo, para
terem maior qualidade de vida e consequentemente melhor convivência e
acompanhamento do crescimento do
ﬁlho. “Ser mulher, mãe e trabalhadora é um grande desaﬁo para nós mu-

comerciário, utiliZe nosso whAtsApp business

lheres, pois queremos dar o melhor
para os nossos ﬁlhos, mas também
queremos estar por perto, queremos
par�cipar do seu crescimento e desenvolvimento para que eles sejam
saudáveis e felizes”, destaca Maria
Laudiane.
O Sincomerciários entende que
para a mulher conciliar a vida maternal, amorosa e funcional se torna
uma luta incessante, pois ainda precisam vencer os preconceitos, o cansaço e a falta de apoio estrutural, seja
da família, da empresa, ou do governo.
Em nome da comerciária Maria
Laudiane, homenageamos todas as
mulheres, mães e trabalhadoras comerciárias, que são protagonistas de
sua própria história.

(16) 3995-6868

2

Jornal do Sincomerciários

MAIO 2022

www.comerciariorp.org
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 20/04/2022.

Expediente
Jornal do Sincomerciários – Publicação do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto | Distribuição gratuita: Associados e lojas em geral
Presidente: Santa Regina Pesso Zagre | Vice-presidente execuvo: Oscar Gonçalves | Vice-presidente: Fábio João Padilha Leite | Fotos: João Carlos Domingos
Produção editorial: Panorama Comunicação Fone: (16) 3963-2477 | Jornalista responsável: Claudete Araújo – Mtb. 23.313 | Edição e finalização: Claudia Souto de Lima
Impressão: Ekopress (16) 3329-5696 | Tiragem: 10 mil exemplares

A missão do Sincomerciários é defender os direitos dos trabalhadores

faleconosco@comerciariorp.org
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 20/04/2022.

mAio 2022

Jornal do Sincomerciários

A missão do sincomerciários é defender os direitos dos trAbAlhAdores

3

4

Jornal do Sincomerciários

MAIO 2022

www.comerciariorp.org
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 20/04/2022.

Acesse nosso site e conheça seu sindicato: www.comerciAriorp.org

