
 

Sindicato dos Comerciários de Fortaleza 
completa 88 anos no dia 26 de maio de 2021 

O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, fundado no dia 26 de maio de 1933, durante a era 
Vargas, época que ficou conhecida como período da Ditatura Vargas, tendo em vista que o 
Presidente Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de 1930 a 1945.    

Tudo começou no ano de 1870, quando um grupo de Caixeiros de Fortaleza, que lutavam pela 
garantia do direito a uma folga por semana e, a partir dessa organização para a luta e das 
experiências acumuladas ocorreu a fundação da nossa entidade.  

No ano de 1983, um grupo de Comerciários insatisfeitos com a atuação do Sindicato formou 
uma chapa de oposição à Direção do Sindicato, participando do pleito e acumulando forças, 
para na eleição seguinte conquistar uma grande vitória. 

No ano de 1987 a historia do Sindicato dos Comerciários passou a ser contada de outra forma, 
pois com a eleição de uma Diretoria comprometida com a luta e com a defesa dos interesses 
históricos da classe trabalhadora foi possível rearticular as lutas, organizar de forma ainda mais 
eficaz e ampliar as ações desenvolvidas. 

Sendo assim, em 1987 inicia-se um novo ciclo de luta do Sindicato dos Comerciários de 
Fortaleza, pois a Categoria tinha uma grande Bandeira de luta que era o sábado a tarde livre, a 
chamada semana Inglesa, com o fechamento do Comercio as 13:00 horas, e sob o comando da 
nova Direção eleita e empossada em 20 de janeiro de 1987 a Categoria ganhou sangue novo 
para lutar por seus direitos.      

A partir de 1987, a Categoria passou a se mobilizar e a participar de grandes passeatas na luta 
pela a garantia do sábado a tarde livre, foi quando a Prefeita Maria Luiza Fontenele resolveu 
encaminhar um Projeto de Lei para a Câmara Municipal, regulamentando o horário e, em 
seguida, foi realizado um acordo com os Lojistas, celebrando a conquista. 

O Sindicato também passou a realizar Campanhas Salarias vitoriosas, com conquistas de 
benefícios para a Categoria, também foram realizadas varias greves ao longo destes últimos 
anos, com vitória como a greve da URV. 

Uma batalha importante foi à luta pela garantia do vale alimentação, luta esta que perdurou 
por alguns anos, mas que foi vencida e hoje é uma realidade, é uma conquista para a Categoria 
garantida na Convenção Coletiva de Trabalho. 

Outra luta relevante foi a batalha travada contra a abertura do comercio aos domingos e 
feriados. Como resultado desta reivindicação, ficou garantido o pagamento do trabalho nos 
dias de feriados e também no Dia dos Comerciários, assim como o fechamento do comercio no 
período do carnaval. 



Por tudo isso, o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza se tornou um Sindicato atuante e 
combativo, uma referência para outras tantas Categorias de Trabalhadores (as), no Ceara e no 
Brasil; um instrumento de organização e luta, que se soma em outras tantas ações que 
objetivam melhores condições de trabalho e de vida para a nossa classe. 

O Sindicato também investiu fortemente na área da Educação, qualificação Profissional. 
Formação, saúde, esporte e lazer para a Categoria.   

Portanto, o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza é hoje um grande Sindicato, um Sindicato 
que valoriza a participação de sua base, que se constrói a partir dos interesses populares, 
solidário com outras categorias e presente nas diversas ações dos trabalhadores. 

Viva os 88 anos do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, que agora também é de Aquiraz, 
Beberibe, Cascavel, Eusébio e Pindoretama.           

Viva a Categoria Comerciaria!          

Viva a luta dos Trabalhadores (as)! 

      

             


