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Palavra da
Presidente
A REAVALIAÇÃO DA 

REFORMA TRABALHISTA
A luta pelos direitos trabalhistas no Bra-

sil é an� ga, tendo início com os movimentos 
reivindicatórios no século XX, que levaram, 
em 1917, à primeira greve geral, pela redu-
ção da jornada e a proibição do trabalho no-
turno para mulheres e menores. Movimen-
tos de menor vulto ocorreram até os anos 
1929/1930 quando da criação do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio; outro 
marco foi a CLT, que garan� u as conquistas 
dos direitos, avançando até 1964, ano do 
golpe civil-militar, que impôs grandes restri-
ções ao sindicalismo brasileiro. 

Na década de 80, as grandes greves 
marcaram o ressurgimento do movimento 
trabalhista brasileiro. A 1ª CONCLAT - Con-
ferência Nacional da Classe Trabalhadora, 
em 1981, reuniu os movimentos sociais e 
sindicais a fi m de se ar� cular organizações 
sólidas, para garan� rem aos trabalhadores 
a ampla defesa dos seus direitos e prerro-
ga� vas.

Mas o avanço do liberalismo econômico 
trouxe grandes retrocessos, reduzindo o es-
paço da classe trabalhadora na sociedade. 
O ápice foi a chamada reforma trabalhista 
de 2017, com fl exibilizações, terceirização, 
aumento da informalidade e ampliação do 
desemprego, desfi gurando a CLT.

A reforma � rou a autonomia dos sindi-
catos de aprovarem em Assembleia Geral, 
uma contribuição para manutenção do cus-
teio sindical; as mesmas tornaram-se facul-
ta� vas, embora as en� dades estejam obri-
gadas a representar todos trabalhadores da 
categoria. Com isso, muitos sindicatos dei-
xaram de exis� r, fi cando os trabalhadores à 
deriva.

  O Sincomerciários manteve uma gran-
de gama de bene� cios e as contribuições 
con� nuam sendo efetuadas através dos sin-
dicalizados.

  A reforma trabalhista deve ser reavalia-
da, pois foi aprovada prin-
cipalmente para gerar em-
pregos, o que não ocorreu. 
A fl exibilização tornou-se 
sinônimo de precarização 
e empregos dependem de 
inves� mentos e crescimen-
to econômico.

1º DE MAIO, SÍMBOLO DE LUTA
O 1º de Maio, consagrado ao Dia Internacional dos Trabalhadores e 

das Trabalhadoras, é mo� vo de celebração, mas também de marcar a 
justa luta por direitos e conquistas.

O Sincomerciários se congratula com a categoria e reafi rma todo seu 
apoio na luta por conquistas e pela manutenção dos direitos e dos em-
pregos.

“Nosso empenho tem sido garan� r ano a ano os direitos dos traba-
lhadores na CCT e, na nossa en� dade promover bene� cios e serviços 
que melhorem a qualidade de vida dos comerciários e suas famílias”, 
destaca a presidente do Sincomerciários, Regina Pesso�  Zagre�  .
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O evento aconteceu no dia 4 de 
março, no Centro de Convenções 
da Fecomerciários, em Avaré, com 
o obje� vo de preparar e embasar os 
sindicalistas fi liados à central com o 
propósito de traçar diretrizes e pro-
postas para a Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora 2022 (CONCLAT).
“Durante a  CONCLAT 2022, será lança-
da a Pauta da Classe Trabalhadora que 
apresentará à sociedade um conjunto 
de propostas que espelham o modelo 
de desenvolvimento necessário para 
o Brasil gerar empregos de qualida-
de, crescimento dos salários, prote-
ção dos direitos trabalhistas, combate 
às desigualdades, proteções sociais 
e previdenciárias, a defesa da demo-
cracia, da soberania e da vida e as rei-
vindicações do conjunto das Centrais 
Sindicais para garan� r a inclusão e o 
protagonismo da classe trabalhadora 

no debate eleitoral e no pós-eleições. 
A Pauta aprovada pela CONCLAT será 

entregue aos candidatos/as à Presi-
dência da República e ao Congresso 
Nacional”, declarou o presidente da 
UGT-SP, Amauri Mortágua. 

Com a par� cipação de 418 pes-
soas, o evento mostrou que o movi-
mento sindical brasileiro está traba-
lhando e lutando para que a realidade 
dos trabalhadores mude e que haja 
transformações expressivas no cená-
rio trabalhista.

A presidente Regina Pesso�  Zagret-
�  par� cipou do evento apresentando 
as bandeiras de luta feminina e as 
importantes reivindicações das mu-
lheres trabalhadoras brasileiras. “É de 
extrema importância sinalizarmos as 
mudanças que as mulheres desejam 
para o nosso país e cobrar polí� cas 
públicas específi cas para as mulheres. 
O momento é agora, por isso essa or-
ganização da central é imprescindível 
para demarcarmos o que queremos e 
precisamos para um futuro próximo”, 
destaca a presidente.

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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UGT-SP realiza evento preparatório para 
a CONCLAT 2022

entregue aos candidatos/as à Presi-

no debate eleitoral e no pós-eleições. 
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A ONG Arco Íris mais 
uma vez levou impor-
tante palestra sobre 
o universo LGBTQIA+ 
para os funcionários do 

clube e da sede, desmis� fi cando con-
ceitos e preconceitos. “Procuramos 
oferecer oportunidades de atualiza-
ção, crescimento profi ssional e pes-
soal a nossos colaboradores para que 

a categoria tenha o melhor atendi-
mento”, destaca a presidente Regina

Palestra sobre LGBTQIA+
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Funcionários do clube participam de 
treinamento

A equipe de funcionários do Clu-
be dos Comerciários recebeu no dia 
9 de março, treinamento de primeiro 
socorros e de salvamento aquá� co. 
O treinamento acontece periodica-
mente e visa preparar os colabora-
dores para atender ocorrências e 
dessa forma garan� r a segurança 
dos usuários do clube.


