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Dia 17 de outubro

Festa do Comerciário - 25 anos
Local: Círculo Militar 
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SINTCOPE completa 
25 anos!

  Chegamos aos 25 anos e celebramos uma 

trajetória repleta de lutas que resultaram em 

grandes conquistas para os trabalhadores (as), 

mo�vo de orgulho e mo�vação para con�nuar as 

batalhas para condições de trabalho dignas aos 

comerciários e comerciárias de Petrol ina.

     Há 25 anos, no dia 23 de novembro de 1991 um 

grupo de trabalhadores (as) reuniu-se para criar o 

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de 

Petro l ina.  Desde então muitas  mudanças 

aconteceram, mudanças que marcaram a nossa 

categoria mo�vando para avançar rumo a cada nova 

c o n q u i s t a  ( v e j a  q u a d r o  a o  l a d o ) . 

     O SINTCOPE nasceu da vontade de mudar a 

realidade dos trabalhadores (as) do comércio de 

Petrolina em 1991, após uma assembleia e uma 

eleição Eunice Nunes de Amorim foi escolhida para 

ocupar o cargo de presidente do sindicato 

“Estávamos incomodados com o descaso das 

empresas do comercio de Petrolina, a exploração a 

qual os trabalhadores eram subme�dos: trabalho 

sem carteira assinada, altas jornadas sem 

pagamento, entre outras injus�ças e desrespeito 

chamaram a nossa atenção e algo precisava ser feito” 

afirma Eunice Nunes. Ao longo desses 25 anos, 

contamos com três presidentas e dois presidentes: 

Eunice Nunes de Amorim, Alberto Aquino Bastos, 

Márciel Ferreira da Silva, Maria do Socorro Pereira da 

Silva e até a data atual Dilma Gomes dos Reis. 

     Comemorar o aniversário do SINTCOPE é lembrar 

de uma trajetória em que a par�cipação e 

organização dos trabalhadores resultou em 

conquistas e fez avançar toda a sociedade 

Petrolinense.

Fale Conosco
(87) 98808 0172

facebook.com/sindicato.dostrabalhadores.7

www.sintcopepetrolina.org.br

(87)3861-5876 

Rua Mal Deodoro Fonseca, 947, Petrolina - PE
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A CONQUISTA É NOSSA, VAMOS COMEMORAR 
JUNTOS 25 ANOS DE LUTAS!

O SINTCOPE foi criado para defender a nossa categoria e nestes 25 anos passamos por diversas 
transformações, superamos crises e construímos uma história de lutas e conquistas. A luta 
c o n � n u a  e  s e g u i m o s  l u t a n d o  j u n t o s ,  p o r q u e  a s s i m  s o m o s  m a i s  fo r t e s ! 
  Tantas conquistas devem ser celebradas, iniciamos nossas comemorações com o “23º Torneio 
de Futsal” no dia 26 de setembro até 17 de outubro no ginásio do SESC Petrolina. No dia 17 de 
outubro celebramos o feriado do “Dia do Comerciário” e os 25 anos do SINTCOPE com uma 
grande festa! Todos os comerciários (as) e seus familiares estão convidados. As senhas de 
entrada serão entregues, no SINTCOPE, aos sócios, das 8 às 19 horas no período de 10 a 14 de 
outubro. 
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Sou associada ao Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio - SINTCOPE desde 1998, em 2005 fui 
convidada a participar da direção com o cargo de 

Secretária Geral chegando a assumir de brevemente a 
presidência após renúncia do presidente em 2008.   

Em 2011 me candidatei a presidência do sindicato e 
obtive sucesso, fui eleita e reeleita em 2014 e 

permaneço até hoje.
  Com uma trajetória de lutas, afirmo que o sindicato 

tem cumprido seu papel atuando junto aos 
trabalhadores do comércio com humildade e 

consciência e que nada se constrói sozinho e que 
precisamos desta parceria: sindicato e comerciário.

    25 anos representam muito tempo de dedicação e 
comemorar esse dia tem um enorme significado para 

nós trabalhadores, é preciso saudar o suor e o 
esforço intenso de todos que semearam e edificaram 
o sindicato para que ele chegue hoje as Bodas de 
Prata com pleno respeito de seus associados e da 
comunidade em geral, fazendo o SINTCOPE crescer 

de maneira plena.
    Entendo que os caminhos não foram fáceis, mas 

nunca houve desistência e sim persistência, por isso, é 
preciso acreditar no que se faz e fazer bem feito! É 

preciso celebrar a vida todos os dias, cumprimentando 
a todos que trabalharam diariamente para a sua 
melhoria e seu crescimento, prestar homenagens 

sinceras aos que já se foram, mas deixaram 
sementes. Sim, é preciso saudar a todos que fazem 

parte, dizer que um sindicato que pretende ser forte e 
moderno tem dois pilares indispensáveis: Sua direção 

e seu quadro de associados.
Dilma Gomes

Presidente
desde 2011

Palavra do Sindicato
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Dilma Gomes dos Reis
Presidente
  
Sérgio Gomes Lacerda
Vice-Presidente
  
Rodrigo Lacerda Ramos 
Diretor 
José Luiz Alves Cardoso
Diretor
Sérgio José De Castro 
Diretor 
  Di
re
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E Ediomar Gonçalves Gomes 
Diretor
 Amanda Emanuele Rufino De Araújo 
Diretora Secretaria Geral 
Cildarte Maria Da Silva Souza 
Diretora Tesoureira
Eliene Barboza Guimarães
Diretora
Maycon Jefferson Dos Santos 
Membro Do Conselho Fiscal 
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