
Publicação do Sindicato 
dos Empregados no 
Comércio do Rio de Janeiro

Abril 2015

Saiba como fazer parte
do Sindicato   
página 2

Denúncia: arma do trabalhador 
contra abusos dos patrões 
página 4

EDIÇÃO ESPECIAL · MIGUEL PEREIRA E PATY DO ALFERES

Sindicato recupera serviços 
para melhor atender os 
comerciários de Paty e Miguel 
Pereira - leia nas páginas 3 e 4



2

Recado aos comerciários da região
No início, o SECRJ represen-

tava apenas os empregados 
no comércio da cidade do Rio 
de Janeiro. Mas na década de 
1970 o Sindicato subiu a serra, 
construiu sua colônia de férias 
na Fazenda Vila Rica, em Paty do 
Alferes, e criou a delegacia sin-
dical de Miguel Pereira. Passou a 
ser o legítimo representante dos 
comerciários nas duas cidades 
serranas, tornando-se, enfim, 
o Sindicato dos Empregados no 
Comércio do Rio de Janeiro, Mi-
guel Pereira e Paty do Alferes. 

Nas últimas gestões, no en-
tanto, o SECRJ viveu tempos 
sombrios. O prejuízo na serra 
foi grande. A delegacia sindical 
– hoje chamada de Núcleo de 
Atendimento Sindical (NAS) de 
Miguel Pereira – ficou à míngua. 
Além de não mais representar os 
trabalhadores da região, deixou 
de oferecer com regularidade a 
assessoria jurídica, os serviços 
médicos e o agendamento das 
homologações de rescisões de 
contratos de trabalho (RCTs), 
serviço indispensável para que 
o trabalhador demitido consiga 
acessar os recursos do FGTS e do 
Seguro Desemprego. 

Papo Reto

O SECRJ está desde 15 de outubro do ano passado sob intervenção da 
Justiça do Trabalho. O juiz Marcelo Antônio de Oliveira Alves de Mou-

ra, da 19ª Vara do Trabalho, acatou o pedido de liminar feito pelo Minis-
tério Público do Trabalho que, após investigações, concluiu que seus an-
tigos dirigentes não preenchiam os requisitos para a ocupação do cargo. 

De acordo com a ação civil pública que motivou a decisão, a diretoria não 
possuía legitimidade para estar à frente do Sindicato. O próprio presidente 
não é comerciário, como exige a legislação, mas sim empresário do ramo 

Esclarecimento à categoria

O retrato mais emblemático do 
abandono na região, no entanto, 
é o estado em que se encontra-
va a colônia de férias em Paty do 
Alferes, com estruturas danifi-
cadas e uma hospedagem sem 
conforto, apesar de todo o esfor-
ço feito pelos funcionários para 
manter a Fazenda Vila Rica de pé. 

Felizmente, este tempo aca-
bou. Com o respaldo da Justiça 
do Trabalho, que em outubro 
passado determinou uma inter-
venção na entidade (leia qua-
dro abaixo), hoje trabalhamos 
no sentido de restabelecer os 
serviços mais importantes para 
os associados, com o objetivo 
de devolver aos comerciários 
– seus verdadeiros donos – um 
Sindicato em condições de re-
presentar a categoria de forma 
combativa e responsável. 

Muito em breve, você comer-
ciário de Miguel Pereira e Paty 
do Alferes vai sentir a diferença. 
Não deixe de acompanhar e co-
brar estas mudanças. Sindicali-
ze-se e ajude a definir os rumos 
do seu Sindicato. 

Dr. José Carlos Nunes dos Santos, 
interventor judicial do SECRJ

de táxi aéreo. Além de Otton Mata Roma (secretário licenciado de Relações 
Internacionais da UGT e 3º vice-presidente da Federação dos Empregados no 
Comércio e Serviços dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo/ FECERJ), 
também foram afastados o vice-presidente Raimundo Ferreira Filho (secre-
tário executivo da UGT), o tesoureiro Juraci de Souza Júnior e o secretário 
geral Gil Roberto da Silva e Castro (diretor suplente da FECERJ). O juiz de-
terminou ainda a indisponibilidade dos bens destes dirigentes e o impedi-
mento de que se candidatem às próximas eleições sindicais.

BA
NC

O 
DE

 IM
AG

EN
S

Para se associar é preciso en-
trar em contato pelo telefone 
(24) 2484-2671 para solicitar 
uma visita dos agentes de sindi-
calização. No ato da associação 
será necessário apresentar cópia 
da identidade, CPF, comprovante 
de residência, foto 3x4 e Carteira 
de Trabalho. 
Faça parte! Há vagas para uma 
vida melhor!

Como faço
para ser sócio?“O retrato mais 

emblemático do 
abandono na 
região, no entanto, 
é o estado em que 
se encontrava a 
colônia de férias 
em Paty do Alferes”
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Seguro 
morreu de 
velho!
O associado ao SECRJ agora tem 

direito ao seguro de acidentes 
pessoais, que inclui reembolso de 
despesas médicas por acidentes, 
e também aos demais benefícios 
do Clube Azul. Sem nenhum custo 
adicional, o associado receberá 
um cartão pré-pago de saúde que 
assegura baixos custos em con-
sultas médicas e odontológicas, 
além de exames laboratoriais. O 
Clube ainda proporciona descon-
tos em farmácias e na contrata-
ção de diversos outros seguros.

Os associados receberão em 
casa sua carteirinha e, acessan-
do o site www.clubeazul.org.br, 
poderão ter acesso detalhado 
a todas as informações referen-
tes ao programa, como as re-
gras e coberturas dos seguros e 
o processo para uso dos benefí-
cios. Informações também po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(21) 3916-7277.

CurtaPrestação de Contas

Núcleo de Miguel Pereira 
reforça serviços
O Núcleo de Assistência Sindical 

(NAS) de Miguel Pereira estava 
praticamente abandonado duran-
te a última gestão do SECRJ. No 
início da intervenção judicial, em 
outubro passado, o NAS atendia 
apenas 20 associados na cidade e 
na vizinha Paty do Alferes, municí-
pios que juntos concentram cerca 
de 4.500 pessoas empregadas no 
comércio. Mas essa realidade co-
meçou a mudar. 

Com o início do trabalho de re-
cadastramento e sindicalização, o 
número de sócios está crescendo a 
cada mês, tornando o SECRJ mais 
representativo para a defesa da ca-
tegoria na região. E o que é melhor, 
o NAS voltou a prestar todos os ser-
viços oferecidos pelo Sindicato.

Uma equipe do Sindicato está 
percorrendo de loja em loja todo 
o comércio da região, para mos-
trar as vantagens da sindicaliza-
ção e reduzir o forte sentimento 
de rejeição ao SECRJ relatado por 
comerciários, cristalizado duran-
te as décadas da obscura admi-
nistração do presidente afastado 
Otton Mata Roma.  

Superados os preconceitos, os 
empregados no comércio local 
poderão voltar a contar com um 
atendimento jurídico de qualida-
de e um serviço de homologação 
de rescisões contratuais mais rá-

pido. Também poderão voltar a 
frequentar o consultório odonto-
lógico, que foi reequipado, e con-
tar com atendimento médico nas 
especialidades Ginecologia e Clí-
nica Geral, graças à contratação 
de novos médicos feitas a partir 
das necessidades apontadas pe-
los associados.

Desde meados de março o Nú-
cleo passou a oferecer atendimen-
to jurídico gratuito aos comerci-
ários, na área trabalhista, com 
plantões realizados de segunda a 
quinta-feira, das 8h às 12h. A no-
vidade faz parte do processo de 
reestruturação do Departamento 
Jurídico do Sindicato que, além 
de descentralizar o atendimento 

para as subsedes, foi reforçado 
com a ampliação e a qualificação 
de sua equipe, que está receben-
do cursos de atualização na área 
do direito trabalhista.

Há ainda a perspectiva, sob 
análise da intervenção judicial, 
de reabrir em breve a creche vol-
tada ao atendimento dos filhos 
de comerciários.  

Núcleo de Assistência 
Sindical de Miguel 
Pereira 

Avenida Roberto Silveira, 
115 salas 207 a 210. Telefone: 
(24) 2484-2671

BANCO DE IMAGENS
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Denúncia: a melhor arma contra abusos
Direitos

Desde o início da intervenção 
judicial, em outubro pas-

sado, o SECRJ intensificou a 
fiscalização das condições de 
trabalho dos comerciários no 
Rio, Miguel Pereira e Paty do 
Alferes. No entanto, a base da 
categoria é enorme, superando 
a marca de 400 mil empregados 
no comércio das três cidades. 
Neste sentido é importante 
que o trabalhador que se sinta 
desrespeitado em seus direitos 
e garantias trabalhistas não 
aguarde a ação do Sindicato. 
A denúncia ainda é a melhor 

arma contra abusos nas rela-
ções de trabalho.

Assédio moral, más condições 
de trabalho, descumprimento da 
carga horária e desrespeito à es-
cala nos domingos e feriados es-
tão entre as queixas mais comuns 
encaminhadas ao Setor de De-
núncias do SECRJ. Outra situação 
denunciada com muita frequên-
cia é a dos estabelecimentos que 
não oferecem aos funcionários 
um local para alimentação com 
condições mínimas de conforto 
e limpeza, conforme determina o 
Ministério do Trabalho.

BOCA NO TROMBONE – Para de-
nunciar não é preciso se identi-
ficar. Basta relatar o problema 
e informar o nome da empresa, 
endereço, o CNPJ e, de prefe-
rência, o número de funcioná-
rios que trabalham lá. O Setor 
de Denúncias realiza diligências 
para confirmar as reclamações 
que recebe. Quando são cons-
tatadas irregularidades, o Se-
tor analisa a documentação da 
empresa e exige providências. 
Se no prazo exigido o problema 
não for solucionado, o caso é 
encaminhado ao Departamento 

Jurídico, que abre processo na 
Justiça do Trabalho. Os casos 
mais graves são imediatamente 
notificados às Delegacias Re-
gionais do Trabalho, que podem 
multar e até fechar as portas do 
estabelecimento.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:  
SEDE DA COLÔNIA: (24) 2484-2671 / 2487-1237
DEPARTAMENTO CULTURAL: (21) 3266-4118
cultural@secrj.org.br  •  lazerecultura@secrj.org.br

O PACOTE PROMOCIONAL INCLUI: 

• TRANSPORTE  
DE IDA E VOLTA; 

• HOSPEDAGEM 
PARA ATÉ DOIS 
ADULTOS E DOIS 
DEPENDENTES  
(ATÉ 12 ANOS); 

• TRÊS REFEIÇÕES 
DIÁRIAS; 

• PASSEIO 
PELOS PONTOS 
TURÍSTICOS DA 
REGIÃO AOS 
DOMINGOS.

LEVE SUA FAMÍLIA PARA CURTIR O 
FINAL DE SEMANA (EXCETO FERIADOS 
PROLONGADOS) POR APENAS R$ 50,00.

GARANTA JÁ A SUA VAGA!
PARA APROVEITAR A PROMOÇÃO, BASTA ESTAR ASSOCIADO AO SECRJ 
E EM DIA COM AS MENSALIDADES.
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As queixas podem ser encaminhadas 
pelo email denuncia@secrj.org.br, 
feitas pelo telefone (21) 3266-4104 
ou pessoalmente no Setor de Denún-
cias, na Sede do Sindicato.

Denuncie!




