
 

CIRO GOMES É A PRIMEIRA PRESENÇA CONFIRMADA 
PARA DIÁLOGO COM ENTIDADES DO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
 

 
Ciro Gomes (PDT) é o primeiro convidado a confirmar presença no evento 
Agenda UNECS: Diálogos com candidatos à Presidência da República. 
Uma realização do Instituto UNECS – União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços, o evento ocorre dia 30 de agosto, no Centro de 
Convenções Brasil 21, em Brasília. O diálogo será transmitido ao vivo pelo 
canal Youtube do Instituto UNECS e a plateia presencial será restrita a 
convidados e imprensa. A conversa com Ciro Gomes está marcada para as 
9h. 
 
A partir de temas abordados pelos presidentes das entidades que compõem 
o Instituto UNECS, Ciro Gomes terá 45 minutos para comentar assuntos 
relevantes para o setor. Ao final de cada apresentação, o candidato receberá 
das entidades um documento com as principais demandas de comércio e 
serviços. 
 
Os Diálogos com candidatos à Presidência da República ocorrerão diante 
de uma plateia esperada de mais de 400 líderes empresariais de todo o 
Brasil. A transmissão ao vivo acontecerá, também, pelos canais das oito 
entidades que compõem a UNECS, com expectativa de alcançar cerca de 1,5 
milhão de espectadores. 
 
Sobre o candidato 

Nascido em Pindamonhangaba (SP), em 1957, Ciro Gomes é advogado, 
professor universitário e político filiado ao Partido Democrático Trabalhista 
(PDT). Foi deputado estadual por duas legislaturas no Ceará, prefeito de 
Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e ministro da 
Integração Nacional. Seu último mandato político foi o de deputado federal 
entre 2007 e 2011. 

Formado em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), foi professor 
de direito tributário e de direito constitucional. Foi também presidente da 
Transnordestina S/A e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. 



 

Foi candidato à presidência da República na eleição presidencial de 2018, 
ficando em terceiro lugar com 13 milhões de votos.  

O INSTITUTO UNECS 
 

Fundado em 2014, o Instituto UNECS representa a força e a organização político-
institucional do setor de comércio e serviços. Tem como objetivo defender os 
interesses do setor no Brasil, contribuindo para o debate, o intercâmbio de ideias e o 
fortalecimento dos segmentos que, juntos, representam 73% do PIB do Brasil. 
 

Atualmente comandado por José César da Costa – também presidente da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) – Instituto UNECS congrega as 
oito maiores entidades organizadas e de livre adesão do setor, presentes em todo 
o território nacional: a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); a 
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD); a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (ABRASEL); a Associação Brasileira de Shopping Centers 
(ABRASCE); a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços 
(AFRAC); a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 
(ANAMACO); a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil 
(CACB) e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL). 

 
Por meio de suas empresas, o setor de comércio e serviços se relaciona com cerca 
de 190 milhões de cidadãos. Maior gerador de empregos e de renda do país, oferece 
oportunidades a todos os brasileiros, desde o ingresso no mercado de trabalho com 
o primeiro emprego. É responsável por 57% dos postos de trabalho no Brasil e 
abrange 77% dos estabelecimentos ativos no país. É também responsável por 65% 
das operações de crédito e débito e pela geração de 27 milhões de empregos 
diretos. 
 

Serviço: 
Agenda UNECS: Diálogos com Candidatos à presidência da República 
Local: Centro de Convenções Brasil 21 (Setor Hoteleiro Sul, Qd 6, Lote 1, Conjunto A, Asa Sul, 
Brasília, DF) 
Data: 30 de agosto de 2022 
Início: 9h 
 
Informações para a imprensa e credenciamento: 
Maria Alice Monteiro – (61) 99831-5090 
e-mail: comunicacao@unecs.org.br 
YouTube: https://www.youtube.com/c/UNECSOFICIAL 
Site: unecs.org.br/dialogosunecs 


