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Palavra da
Presidente
A PERDA DE RENDA 
DO TRABALHADOR

Temos acompanhado há alguns anos, as 
difi culdades nas negociações para fi xação 
do percentual de correção anual dos salá-
rios, através da Convenção Cole� va. As ne-
gociações são longas e exaus� vas, porém os 
percentuais ajustados são baseados no índi-
ce infl acionário que não refl etem a infl ação 
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 infl ação descontrolada. A clas-
se média pra� camente deixou de exis� r, e 
este fato serve de alerta aos empregadores 
para remunerarem melhor para que possa-
mos 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 ocu-
pação remunerada há mais de dois anos. O 
desemprego prolongado leva o trabalhador 
a ocupar funções menos qualifi cadas que 
pagam baixos salários, o que provoca que-
da nos recursos que afetam a economia do 
País.

A predominância da classe mais pobre 
afetou a classe média, com riscos de demis-
são para os que percebem salários maiores, 
o que causa corte no consumo, cancela-
mento de viagens, corte nas despesas de 
ensino par� cular etc.

Na contramão deste cenário, o governo 
tem se posicionado contrário aos trabalha-
dores, apresentando propostas através de 
medidas provisórias reduzindo os direitos 
trabalhistas, na ânsia de que isto aumentará 
os empregos, todavia sem sucesso, pois em-
pregos justos só ocorrem através do cresci-
mento econômico.

Desta forma, torna-se urgente que nós, 
do movimento sindical, 
assumamos o dever de co-
brar 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 desafi os, pois 
toda mulher ao tornar-se mãe passa 
por enormes transformações � sicas, 
psíquicas e sociais. Quando falamos 
de mulher trabalhadora o desafi o é 
duplicado, pois a atuação da mulher 
como mãe trabalhadora em nossa so-
ciedade ainda é um assunto que não 
se discute.

A comerciária Maria Laudiane 
Souza Carvalho, é um exemplo disso, 
Maria tem 33 anos, casada com Adel-
mo Carvalho dos Santos, ela tem um 
fi lho 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 desafi o, para 
terem maior qualidade de vida e con-
sequentemente melhor convivência e 
acompanhamento do crescimento do 
fi lho. “Ser mulher, mãe e trabalhado-
ra é um grande desafi o para nós mu-

lheres, pois queremos dar o melhor 
para os nossos fi lhos, mas também 
queremos estar por perto, queremos 
par� cipar do seu crescimento e de-
senvolvimento para que eles sejam 
saudáveis e felizes”, destaca Maria 
Laudiane. 

O Sincomerciários entende que 
para a mulher conciliar a vida ma-
ternal, amorosa e funcional se torna 
uma luta incessante, pois ainda pre-
cisam vencer os preconceitos, o can-
saço e a falta de apoio estrutural, seja 
da família, da empresa, ou do gover-
no. 

Em nome da comerciária Maria 
Laudiane, homenageamos todas as 
mulheres, mães e trabalhadoras co-
merciárias, que são protagonistas de 
sua própria história.
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