
Educação e salário: 

Cada ano de estudo 
aumenta salário 
em 15%
É a conclusão de pesquisa da FGV. 
Daniele Moretti (foto) aproveita convênio do SECRJ 
com universidade para engordar o contracheque

Baixou a mensalidade
Por apenas R$ 4,50 o associado ao SECRJ 
tem direito a vários benefícios. Confi ra na página 4

Esclarecimento 
à categoria
Entenda porque o Sindicato está sob intervenção 
da Justiça do Trabalho na página 2
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Papo Reto
Dr. José Carlos Nunes  
dos Santos*

Estar à frente da intervenção ju-
dicial no Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio do Rio de Janeiro 
(SECRJ) é um grande desafio e uma 
enorme responsabilidade. Nossa 
missão é dar prosseguimento ao 
trabalho iniciado pelo Dr. Aloysio 
Santos, magistrado que conduziu 
os primeiros 60 dias da auditoria 
determinada pela Justiça do Traba-
lho. Vamos continuar corrigindo os 
erros cometidos durante décadas 
de administração descuidada, para 
que a entidade possa enfim ser de-
volvida aos comerciários, seus ver-
dadeiros donos.

Esclarecimento à categoria –  
SECRJ sob intervenção da Justiça do Trabalho

O Dr. Samir Mattar, assessor jurídico do 
interventor do SECRJ, responde dúvidas 
dos comerciários sobre legislação traba-
lhista. Nesta edição ele comenta a per-
gunta da internauta Camila Gomes, que 
mandou sua pergunta pelo Facebook.
 
Camila: No domingo pode ser descontada 
uma hora de almoço? A partir de quantas 
horas de trabalho?
Dr. Samir: Independentemente do dia 
da semana, ou seja, mesmo no domin-
go, o empregado que trabalha mais de 
seis horas tem direito a um intervalo para 
descanso e refeição, chamado intervalo 
intrajornada, que deverá ser de no mí-
nimo 1h e no máximo 2h (artigo 71 da 
CLT). Para quem tem jornada superior a 
4h e até 6h diárias, o intervalo mínimo 
obrigatório é de 15min; não sendo obri-
gatório para quem trabalha até 4h por 
dia. O intervalo não pode ser retirado, 
compensado, reduzido e, em relação ao 
tempo mínimo, também não pode ser di-
vidido em intervalos menores (Exemplo: 
um empregado que trabalha 8h por dia 
não pode tirar dois intervalos de 30min).

Mande também sua pergunta por email 
(comunicacao@secrj.org.br), mensa-
gem ao SECRJ no Facebook ou por car-
ta. O endereço é Rua André Cavalcanti, 
33/ 9º andar/ Comunicação – Bairro de 
Fátima – CEP 20231-050.

 
Os trabalhadores do comércio exer-
cem função importantíssima na eco-
nomia do país. Todos os dias, ajudam 
a suprir as necessidades e a realizar 
os sonhos de milhões de brasileiros. 
Trata-se de uma categoria tão essen-
cial para a sociedade brasileira, que 
trabalha nos finais de semana e em 
muitos feriados para o conforto e a 
satisfação do consumidor. Por isso, 
merece ter seus direitos trabalhistas 
respeitados e suas demandas muito 
bem atendidas.

Nossa primeira tarefa é a de colocar 
ordem na casa. Durante décadas, o 

SECRJ esteve sob o domínio de uma 
única família, que rompeu os laços 
com os trabalhadores do comércio 
e que retirava da entidade altos sa-
lários. A meta é, portanto, tornar 
transparente a administração do Sin-
dicato, manter e ampliar os serviços 
e benefícios oferecidos à categoria e 
reforçar na sociedade a importância 
do comerciário e de seu órgão de re-
presentação.

O SECRJ voltará a ser, de direito e de 
fato, a “Casa do Comerciário”. Um es-
paço no qual a categoria possa con-
tar com a proteção de convenções e 

acordos trabalhistas, o atendimento 
de suas reivindicações e a oferta de 
serviços e benefícios que valorizem 
a função do comerciário e melhorem 
a qualidade de vida de suas famílias.

Unidos nessa causa, encerramos 2014 
vislumbrando grandes realizações em 
2015.

Boas festas! Feliz Sindicato Novo!

*Dr. José Carlos Nunes dos Santos, in-
terventor judicial.

O Sindicato dos Empregados no 
Comércio do Rio de Janeiro (SE-

CRJ) está desde o último dia 15 de 
outubro sob intervenção da Justiça 
do Trabalho. O juiz Marcelo Antônio 
de Oliveira Alves de Moura, da 19ª 
Vara do Trabalho, acatou o pedido 
de liminar feito pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho que, após investi-
gação, concluiu que seus dirigentes 
sindicais não preenchem os requisi-
tos para a ocupação do cargo.

De acordo com a ação civil pública 
que motivou a decisão, a diretoria 
presidida por Otton da Costa Mata 
Roma não possuía legitimidade para 
estar à frente do Sindicato. Além de 
receber um salário exorbitante, Mata 
Roma estaria indevidamente no car-
go por não ser comerciário, mas sim 
empresário do ramo de táxi aéreo.
A decisão judicial também observou 
o próprio estatuto do Sindicato, 
que prevê o afastamento daqueles 

que lesarem o patrimônio da enti-
dade, o que, segundo o juiz, ficou 
caracterizado pelos valores recebi-
dos pelos dirigentes. Além de Otton 
Mata Roma, também foram afas-
tados o vice-presidente Raimundo 
Ferreira Filho, o tesoureiro Juraci 
de Souza Júnior e o secretário geral 
Gil Roberto da Silva e Castro, todos 
com altos salários. O juiz determi-
nou ainda a indisponibilidade dos 
bens destes dirigentes e o impedi-
mento de que se candidatem às pró-
ximas eleições sindicais.
 
Novas investigações – Para gerir a 
entidade, foi inicialmente nomeado 
como interventor o magistrado fe-
deral aposentado Dr. Aloysio Santos. 
Coube a ele conduzir nos primeiros 
60 dias da intervenção uma audito-
ria nas contas do Sindicato. O traba-
lho tem continuidade sob a coorde-
nação do Dr. José Carlos Nunes dos 
Santos, a quem caberá manter o sin-
dicato ativo para devolver a entidade 
à categoria. A liminar também auto-
riza o MPT a acompanhar e fiscalizar 
as diligências dos interventores, 
tendo acesso a todos os documentos 
e instalações do SECRJ.•

? SECRJ responde !
......................................
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Pesquisa mostra que cada ano de estudo aumenta salário em 15%. Convênios facilitam acesso do comerciário a instituições de ensino privadas

Há vagas para um futuro melhor
Já está provado que o grau de ins-

trução do trabalhador influencia 
diretamente no salário. Quem estu-
da mais ganha mais. Uma pesquisa 
realizada pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) mostra que cada ano de 
estudo representa, em média, 15% a 
mais no contracheque. Por reconhe-
cer a importância da educação, o SE-
CRJ mantém convênios com institui-
ções de ensino que já beneficiaram 
centenas de associados. As opções 
são muitas, desde faculdades a es-
colas de idiomas, passando por co-
légios e diversos cursos profissiona-
lizantes (veja relação na página 4).
Os descontos variam de 5% a 70%, 

dependendo do curso e da institui-
ção escolhida. Os associados têm 
acesso a algumas das melhores re-
ferências do mercado, o que garan-
te uma formação sólida capaz de au-
mentar o nível de empregabilidade 
e ampliar o horizonte profissional.
 
Apenas 5% tem curso superior –  O 
investimento em Educação é a me-
lhor forma de mudar o retrato atual 
do trabalhador no comércio do Rio 
de Janeiro, que, apesar da grande 
dedicação e extensa carga de tra-
balho, ainda recebe salários mui-
to aquém de todo esse esforço. De 
acordo com dados do IBGE, 74,76% 

da categoria em que estão inseridos 
os comerciários (trabalhadores dos 
serviços, vendedores do comércio 
e dos mercados) ganham, no máxi-
mo, dois salários mínimos.
Os dados são do Censo de 2010, 
mas ainda podem ser usados como 
referência fiel da realidade verifi-
cada no dia a dia. O mesmo estudo 
mostra que a maioria dos trabalha-
dores do setor – 51,66% – tem até 
34 anos. E somente 5,49% possuem 
curso superior. Uma grande parte 
(43,31%) tem ensino médio ou su-
perior incompleto e outros 23,62% 
ainda não conseguiram completar o 
antigo 2º grau.•

“Vou atingir outro 
patamar profissional, 
com salário maior e mais 
reconhecimento”

Se cada ano de estudo repre-
senta aumento real na re-
muneração, é preciso que o 
trabalhador busque cada vez 
mais ampliar sua qualificação e 
formação profissional. Alguns 
associados já descobriram que 
o SECRJ pode ser a ajuda que 
faltava para a conquista deste 
objetivo.
É o caso de Daniele da Silva dos 
Santos Moretti, de 34 anos, 
que há pouco mais de dois anos 
utiliza o convênio do Sindi-
cato com a Faculdade Castelo 
Branco para obter desconto 
no curso de Logística. O abati-
mento de 20% representa uma 
economia de aproximadamente 
R$ 105,00 para a comerciária, 
auxiliar de gerência de uma 
grande loja de departamentos.
“O desconto ajuda muito!”, em-
polga-se Daniele. “Se não fosse 
por ele, seria difícil arcar com o 
valor da mensalidade e fazer a 
faculdade”. A proximidade da 
formatura – falta apenas um 
semestre – já permitiu que a 
comerciária participasse do pri-
meiro processo de seleção para 
a área que escolheu trabalhar 
após a formatura: e-commerce 
(comércio eletrônico). Uma ati-
vidade que ela pode continuar 
exercendo na própria empresa 
em que trabalha.
“Estou participando da seleção 
e na expectativa pelo resulta-
do, que deve sair em fevereiro 
do ano que vem. Aí, vou atin-
gir outro patamar profissional, 
com salário maior e mais reco-
nhecimento”, planeja.•
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SECRJ reduz 
mensalidade 
para R$ 4,50

INSTITUIÇÕES DE ENSINO – Academia Bra-
sileira de Educação e Empregabilidade (ABE-
CE) | Centro de Estudos Alexandre Vascon-
cellos (CEAVE)|Centro Educacional da Lagoa 
(CEL) | Centro Universitário Celso Lisboa | 
Colégio de Aplicação Dr. Paulo Gissoni e Colé-
gio Castelo Branco | Colégio e Faculdade São 
Judas Tadeu | Curso Geração de Vencedores | 
Cursos Hélio Alonso | Centro de Ensino Brasi-
leiro de Saúde |Faculdades Béthencourt da 
Silva (FABES) | Faculdade CCAA | Faculdades 
Integradas Simonsen | Faculdades Moraes 
Júnior – Mackenzie Rio | Fundação Educa-
cional Unificada Campograndense (FEUC) | 
IBMR | Instituto Caetano Andrade | Instituto 
Embelleze | Instituto de Gestão Educacional 

Expediente// SECRJ Informa é uma publicação dirigida aos funcionários do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Rio de Janeiro. 

Interventor judicial: Dr. José Carlos Nunes. Coordenação de Comunicação Integrada: Metara Comunicação. Jornalista responsável: Rafael Rodrigues (CTPS 7474/085 RJ). 

Colaboraram nessa edição: Marcelo Pinto, Débora Diniz e Liminha. Direção de arte: Marcos Corrêa. Design gráfico: Agência Papa Goiaba. 

Impressão: Folha Dirigida. Tiragem: 15.000. Endereço: Rua André Cavalcanti, 33/ 9º andar – Bairro de Fátima – CEP 20231-050. Tel: 3266-4132/ 4126. comunicacao@secrj.org.br 

Facebook: comerciariosrj - Twitter: @ComerciariosRJ

Contribuição simbólica garante 
acesso a benefícios e convênios em 
diversas áreas

Como parte da arrumação da casa, 
o SECRJ realiza uma ampla cam-

panha de recadastramento e sin-
dicalização. Todos os associados 
– ativos, inativos ou aposentados – 
devem se recadastrar para continu-
ar utilizando os benefícios e vanta-
gens que o Sindicato oferece. Para 
isso, basta entrar em contato pelo 
telefone 3266-4100 ou pelo correio 
eletrônico recadastramento@secrj.
org.br. Outra opção é comparecer 

à Sede ou aos núcleos sindicais da 
Barra da Tijuca e Campo Grande. 
Para quem ainda não é associado 
e quer se filiar, o procedimento é 
semelhante. É preciso apresentar 
cópia da identidade, CPF, PIS, com-
provante de residência, foto 3X4 e 
Carteira de Trabalho (parte da foto, 
verso e parte do contrato).
Para fazer com que ainda mais co-
merciários se associem, o SECRJ re-
duziu o valor da mensalidade para 
apenas R$ 4,50. Com essa pequena 
contribuição mensal, o associado 
tem direito a todos os benefícios 
listados a seguir. Confira os deta-
lhes no site www.secrj.org.br.
Fazendo parte do Sindicato, além 
de proteger seus direitos, você eco-
nomiza dinheiro, ganha vantagens 
e investe no seu futuro. Há vagas 
para uma vida melhor. Sindicali-
ze-se já! •
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Signorelli | Instituto Monitor | SPBA – Liceu 
de Artes e Ofícios | UNICARIOCA | UNISUAM | 
Universidade Castelo Branco | Universidade 
Estácio de Sá | Universidade Iguaçu (UNIG)| 
Universidade Veiga de Almeida (UVA).

CURSOS DE IDIOMAS – Fisk | American En-
glish Course | CCAA | Go Up Idiomas | Falcon.

CURSO DE INFORMÁTICA – Microlins (Campo 
Grande e Copacabana).

ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO – 
Sede – Odontologia, Clínica Geral, Ortopedia, 
Neurologia e Dermatologia| Núcleo de Assis-
tência Sindical (NAS) Campo Grande – Odon-

tologia e Ginecologia | NAS Norte Shopping 
– Odontologia e Clínica Geral | NAS Barra 
Shopping – Odontologia e Clínica Geral | NAS 
Miguel Pereira – Odontologia e Ginecologia.

REFEITÓRIOS no Rio Sul e no NorteSho-
pping – Refeições de qualidade com descon-
to para sindicalizados (R$ 11,90/quilo).

EDUCAÇÃO INFANTIL – Os filhos dos comer-
ciários associados podem estudar com condi-
ções especiais na Creche Escola Luzinha (do 
Maternal ao Jardim III)  e no Colégio Paulo VI 
(educação trilíngue, do 1º ao 5º ano), ambos 
localizados no Méier.

CRECHE DA TERCEIRA IDADE – O SECRJ man-
tém a Creche da Terceira Idade, também co-
nhecida como Recanto da Fraternidade, que 
oferece ambiente acolhedor aos comerciários 
aposentados.

LAZER E DESCANSO – Situada no município 
de Paty do Alferes, a Fazenda Ecológica Colô-
nia de Férias Vila Rica oferece 22 alqueires de 
terra, cachoeiras e quedas d´água, lago com 
pedalinho, criação de animais, pomar e hor-
ta. Dispõe de 66 apartamentos confortáveis 
para hospedagem de comerciários e familia-
res com pensão completa, vista para a mon-
tanha, sala de jogos, piscina, churrasqueira, 
parquinho e outras atrações.




