
O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Ata-
cadista e Varejista de Materiais de Construção 
(Sintramacon-DF) possui nova diretoria, eleita 
após a abertura das urnas, no último dia 11 de 
dezembro. O resultado das eleições foi expressi-
vo. Nada menos que 96,2% dos votos foram para 
a Chapa 2, que representava a oposição a gestão 
anterior.
Nos próximos quatro anos, a presidência será 
exercida por Luciana de Moraes, enquanto a te-
souraria ficará sob a responsabilidade de Edival 
Dias. Outros dez diretores foram eleitos e vão 
atuar junto a categoria.
A posse só foi possível após decisão judicial de-
terminando a apuração dos votos, depois de 
uma batalha judicial que transcorreu durante os 
últimos quatro anos. A gestão anterior conduziu 
o Sintramacon-DF durante 16 anos e deixa como 
herança, de acordo com levantamento prelimi-
nar, uma instituição completamente falida.
Para Luciana de Moraes, o resultado das urnas 
foi uma vitória expressiva e representou a indig-
nação da categoria quanto a forma de atuação 
da gestão anterior, que recorreu de todas as for-
mas possíveis para evitar a mudança da gestão 
do Sintramacon-DF. 
Outra prioridade da nova gestão será a de rees-

truturar a entidade e fazer um levantamento con-
tábil minucioso para identificar possíveis fraudes, 
para que a entidade possa, a partir dos resulta-
dos, tomar as ações cabíveis em cada caso.
De acordo com a nova presidente, em hipótese 
alguma, o sindicato vai partir para revanchismos 
de quaisquer espécies. “Nosso interesse agora é, 
num primeiro momento, fortalecer o sindicato, 
para que os trabalhadores tenham, após todos 
estes anos, uma entidade verdadeiramente en-
volvida na defesa dos seus direitos e interesses”, 
disse Luciana de Moraes.
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Nova diretoria assume e dá início 
às mudanças de reestruturação

Conheça a nova diretoria do Sintramacon-DF

Luciana de Moraes - Presidente
Edival Dias - Tesoureiro
Romualdo Novaes (Rezende)
Pedro Souza (Sebba)
Marco Rodrigues (Tozetti)
Tarcísio Silva (Madereira Florestal)
Osmar de Moraes (Tozetti)
Antônio Campos (Tozetti)
Emerson Santos (Sebba)
Jadiel Santos (P.Costa)
Elton Oliveira (Sebba)

Agora em novo endereço:


