


3

A Necessidade do Sindicato, por Bertold Brecht

Mas quem é o sindicato?
Ele fi ca sentado em sua casa com o telefone?
Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas?
Quem é ele?
Você, eu, vocês, nós todos.
Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça.
Onde more é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta.
Mostre-nos o caminho que devemos seguir e, nós seguiremos com você.
Mas não siga sem nós o caminho correto.
Ele é sem nós o mais errado.
Não se afaste de nós.
Podemos errar e você ter razão, portanto não se afaste de nós!
Que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega.
Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós,
de que serve a sua sabedoria?
Seja sábio conosco!
Não se afaste de nós!

Bertold Brecht foi poeta e teatrólogo alemão.
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Desde então, o Sindicato reabriu as portas para os trabalhadores, está recupe-
rando seu patrimônio e seus serviços, e passou a fazer a defesa dos direitos e 
interesses dos comerciários em diversas frentes. 

UM NOVO SINDICATO

Desde que assumimos o Sindicato, nossa diretoria enfrentou diversos desa-
fi os para garantir os direitos dos comerciários e enfrentar a ganância dos pa-
trões. Hoje, podemos dizer que toda a estrutura do Sindicato funciona em 
prol do trabalhador.

Em 2017, com a aprovação da Reforma Trabalhista, as entidades sindicais per-
deram o imposto sindical, que afetou profundamente as fi nanças. Mesmo as-
sim, o Sindicato manteve sua estrutura para atendimento aos comerciários, 
com ampliação no departamento jurídico, atendimento médico e odontológi-
co. Mantivemos os Núcleos de Atendimento Sindical em Madureira, Campo 
Grande, Norte Shopping, Bara Shopping e Miguel Pereira.

Contribuição Sindical

Para avançar mais, é preciso conquistar mais SÓCIOS. É com a contribuição 
mensal de cada comerciário que poderemos obter mais bene� cios para os tra-
balhadores. Cada diretor deve ser um SINDICALIZADOR. Ter sempre a fi cha 
para associar, em cada loja que visitamos é preciso convidar o comerciário, 
explicar os bene� cios e que o Sindicato depende dele para lutar pelos seus 
direitos.

HISTÓRICO

O órgão de representação ofi cial dos comerciários do Rio de Janeiro nasceu 
com o nome de União dos Empregados do Comércio (UEC), em 29 de julho 
de 1908. Foi fundada por 40 trabalhadores do comércio, dentre balconistas, 
viajantes, guarda-livros e faxineiros que buscavam organizar as estratégias 
da categoria para a luta por direitos. As reuniões eram secretas, para evitar 
represálias dos patrões.

A redução da jornada de trabalho foi uma das primeiras e mais importan-
tes causas abraçadas pelo Sindicato, junto com outras categorias como as dos 
gráfi cos, ferroviários e tecelões. O movimento foi vitorioso com a redução da 
carga horária diária de 16 para 12 horas, em 1922. Naquele mesmo ano, outra 
conquista foi a criação do Dia do Comerciário, que passou a ser comemorado 
no dia 30 de outubro.

Em 1966, a Ditadura Militar destituiu o presidente legitimamente eleito pelos 
comerciários e nomeou o interventor Luizant Mata Roma, que viria a ocupar 
o cargo durante 40 anos, até sua morte em 2006. Depois foi “sucedido” por seu 
fi lho, O� on Mata Roma. 

Acionado por denúncias, o Ministério Público do Trabalho começou a inves-
tigar em 2006 a diretoria presidida pelos Mata Roma. Com o respaldo destas 
investigações, a Justiça do Trabalho determinou uma intervenção em 15 de 
outubro de 2014. A então diretoria foi destituída por suspeitas de corrupção e 
falta de legitimidade – nenhum dos membros era de fato comerciário. Duran-
te a intervenção, as contas das administrações da Era Mata Roma passaram 
por uma devassa. Entre indícios de desvios, falhas de gestão e impostos não 
pagos, estima-se um rombo de R$ 99 milhões nas contas do Sindicato apenas 
nos cinco anos anteriores.

Para devolver o Sindicato à categoria, a Justiça do Trabalho organizou a pri-
meira eleição democrática em quase 50 anos de história da entidade. Em 17 de 
junho de 2015, com 82,4% dos votos dos comerciários sindicalizados, foi eleita 
a Chapa “A hora da mudança”. 
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Sou diretor(a) do Sindicato com muito orgulho!

Parabéns, pois você foi eleito pelos seus companheiros para estar à frente de 
um dos sindicatos mais importantes do Brasil.

Agora, em todos os lugares você é o representante legal da entidade. O diri-
gente sindical é uma pessoa pública, o seu modo de agir representa os valores 
da entidade. Suas ações, falas e atitudes serão sempre acompanhadas pelos 
trabalhadores. Todas as lutas, conquistas e bene� cios do Sindicato são parte 
do nosso dia a dia em prol do comerciário. As opiniões dos trabalhadores, em 
especial os sócios, são importantes e servem para colaborar com as opiniões 
prévias da diretoria. O Sindicato deve ser sempre um local acolhedor e aberto 
para a participação de todos.

Você é o Sindicato onde quer que esteja

Sua ação, participação e postura são suas referências para os trabalhadores. 
Onde quer que esteja é o porta voz da entidade, por isso é sempre importante 
estar atento, pois vale o ditado “a primeira impressão é a que fi ca”.

-Nas atividades de rua, sua participação é fundamental, seja na organização 
ou na conversa com os trabalhadores. Não se esqueça de levar a bandeira do 
Sindicato, o jornal ou panfl eto que irá utilizar.

-Mais do que falar é preciso ouvir o trabalhador, que pode ter dúvidas sobre 
seus direitos ou outras questões para apresentar ao Sindicato. Um trabalha-
dor bem acolhido será sempre um aliado.

Assembleias virtuais

O mesmo se aplica nas assembleias virtuais. Antes de falar, se apresente, nem 
todos conhecem você.

-É importante manter a câmera aberta, assim o trabalhador pode te conhecer 
melhor.

-Manter sempre a postura. Não adianta estar com a câmera aberta, mas com 
uma postura desleixada, deitado ou fazendo outras coisas enquanto estiver 
na reunião virtual. 

- Quando estiver em casa, procure um local silencioso e que você possa fi car 
sozinho (a), sem a interrupção de demais pessoas.

-Se não estiver falando, mantenha seu microfone desligado. Assim você não 
vai interromper quem estiver com a palavra.
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Sindicato em todos os lugares!

O Sindicato não atua apenas na campanha salarial ou quando algum tra-
balhador é demitido. Pelo contrário, sua atuação é diária, para atender aos 
milhares de comerciários. É preciso estar constantemente conversando com 
os trabalhadores. Sua atuação reforça nossas mensagens e nos aproxima. É 
através da confi ança que ele deposita em você, que o nome do Sindicato será 
realçado. 

Sindicato que não aparece, não é lembrado em nenhum momento, o traba-
lhador tem dúvidas e não tem a entidade como referência na hora de resolver 
algo. 

O tempo é de associar!

Apesar das difi culdades, o momento é sempre de estar ao lado do trabalhador 
e chamar ele para ser sócio. A fi cha de sindicalização, junto com nossos infor-
mativos, deve ser um instrumento a ser usado em todas as situações.

Portanto, seja muito bem vindo! O Sindicato é um instrumento de ação cole-
tiva, onde a força dos trabalhadores nos move a lutar mais e buscar uma vida 
melhor para todos.

Daniele da Silva dos Santos More� i
Diretora da Saúde, Segurança
e Ambiente do trabalho

Rosangela Rocha da Silva
Diretora da Mulher Trabalhadora

Darlana Morgana Santiago
Diretora da Promoção de
Igualdade Racial

Vinicius de Oliveira Moraes
Diretor de Juventude

Edson da Silva Machado
Diretor de Organização
e Políticas Sindicais

Marcelo Lopes Bezerra
Diretor de Cultura, Esporte
e Lazer

Adriana Alves Teixeira
Diretora de Aposentados

Márcio Ayer Correia Andrade 
Presidente

Ana Paula Pereira de Brito Costa
Vice Presidenta

Alexsandra Nogueira de Carvalho
Secretária Geral

José Cláudio de Oliveira
Diretor de Economia e Finanças

Douglas Amaral de Freitas
Diretor de Administração

e Patrimônio

Paulo Henrique Moura da silva
Diretor de Assuntos Jurídicos

Tânia Daiana Hertal
Diretora de Comunicação

e Imprensa

Marcelo Silva do Nascimento
Diretor de Formação

Política e Sindical

GESTÃO 2020-2024
DIRETORIA EXECUTIVA

-Procure ser direto na sua fala, focando no tema da reunião ou assembleia. 
Seja claro e defenda a proposta do Sindicato. 
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Diretoria Plena

Alex Louza de Lima – Ana Michelle – Beatriz Cruz – Bia Machado – Bruno 
Baldez – Cássio Batista – Célia Oliveira - Fabiana Lemos – Fabiano Muniz – 
Jeff erson Garcia - Luciana Santos - Luiz Fabiano – Marcelo Collopy – Norma 
Bomfi m – Raimundo Nonato – Renato Bernardino - Rosalva Petra – Samuca 
– Sônia Morais - Vinícius da Silva

Diretoria de Base

Aluísio Lopes - Antônio Cláudio - Antônio Santos Júnior - Átila Braz - Bruno 
César Campos - Carlos Vagner - Cilene Alvarento - Débora Monteiro - Dênis 
Mendes da Silva - Edson Lucio de Oliveira - Elinaldo Gomes - Elisangela 
Paixão - Fernando Rodrigues - Isís Alves - Joice Jose - Josué Ribeiro - Magno 
Ribeiro - Marcello Max - Maria do Rosário - Nelmo da Silva - Noemi Ramos 
- Patrícia Dionísia - Priscila Coutinho - Risalvo Gomes - Roberto Moreira - 
Rodrigo Quintanilha - Sidney Júnior - Simone Rodrigues - Valquiria Oliveira 
- Walter Parpinelli

Conselho Fiscal

Titulares:

Jorge de Paula - Márcio de Souza - Nilza Peres

Suplentes:

Aderval de Souza - Josuel Mariano - Valnei Soares Carvas




