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Os próximos meses, que antecedem as eleições de 2012, são fundamentais para que se 
estabeleça um debate amplo, produtivo e desapaixonado, acerca dos rumos que gostaríamos de 
ver tomados pela nossa cidade. Tanto assim que o Sindilojas disparou, às coordenações de 
campanha dos candidatos a prefeito, convites formais para que agendem reuniões conosco. 
Queremos ouvir — e ser ouvidos — a respeito de uma ampla gama de assuntos que dizem 
respeito, direta ou indiretamente, ao comércio local. Alguns tópicos, inclusive, estão adiantados na 
matéria de nossas páginas centrais da presente edição. Mas dizem respeito apenas ao Centro, e 
mesmo assim não esgotam o tema daquele bairro. Cabe destacar que queremos conversar com os 
candidatos também sobre a Região Oceânica, Pendotiba, a Zona Sul e a Zona Norte — afinal, há 
lojistas atuando em todo o território municipal, gerando empregos, recolhendo impostos e 
induzindo o desenvolvimento em cada microrregião. 

Em nossa pauta estão itens como a fiscalização e o controle urbano; políticas tributárias; o 
calendário municipal de eventos e feriados; e, ainda, aspectos do trânsito e transportes (aí 
incluindo questões como locais e horários de carga e descarga de mercadorias, além do 
indispensável debate sobre a excessiva quantidade de pontos de táxi na cidade). Quanto ao 
trânsito, por sinal, podemos adiantar que seremos cada vez mais firmes na exigência (que já 
temos feito) para que as autoridades municipais necessariamente ouçam nossa categoria antes de 
implementarem alterações que impactam no comércio, como é o caso de mudanças de mão de 
ruas, remanejamentos de pontos de ônibus e etc. 

Temos muito a cobrar, muito a debater. E há uma grande premência de tempo, pois estamos à 
beira de uma imensa mudança econômica em toda a região Leste Fluminense, devido à entrada 
em operação do Complexo Petroquímico de Itaboraí; a exploração do petróleo da Bacia de Santos 
(que apesar do nome está bem aqui, defronte ao nosso litoral); o vertiginoso crescimento da 
indústria naval e off-shore, sem falar na proximidade de eventos de alta envergadura como a 
Jornada Mundial da Juventude (Rio, 2013), a Copa do Mundo de 2014, e ainda as Olimpíadas de 
2016. 

Em tese e em potencial, o momento é excelente para que Niterói registre um inédito salto de 
desenvolvimento. Trata-se de oportunidade histórica, que não podemos perder. E é em situações 
assim que entidades como o Sindicato dos Lojistas têm papel fundamental, pelo seu peso 
representativo. Vamos nos articular cada vez mais para cobrar das autoridades as soluções para 
nossos problemas, que são também de toda a cidade. E para que isto ocorra a contento, é 
fundamental que cada comerciante, independentemente do porte do seu estabelecimento, faça a 
sua parte, frequentando os eventos do Sindicato, apresentando ideias e somando forças conosco.  

A porta está sempre aberta e a casa é de todos. 


