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Diretoria - FECEP
Composição Diretoria – Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná
Eleição Sindical de 25 de Março de 2010 – Mandato: 20/05/2010 a 20/05/2014

Presidente – Vicente da Silva (Curitiba)
1º Vice Presidente – José Lima do Nascimento (Londrina)
2º Vice Presidente – Ariosvaldo Rocha (Curitiba)
3º Vice Presidente – Leocides Fornazza (Maringá)
1º Secretário – Remi Stelmach (União da Vitória)
2º Secretário – Diogo Navarro Neto (Apucarana)
1º Tesoureiro – Marisa de Fátima Chemeres de Lima (Guarapuava)
2º Tesoureiro – José Cendon Garrido Neto (Jacarezinho)
Diretor de Patrimônio – Ronaldo Honório de Carvalho (Maringá)
Diretor Social – Paulo Roberto Morais (Cascavel)
Diretor Sindical - Benedito Vieira (Maringá)
Diretor de Assuntos Trabalhistas – Osmar Barbosa da Silva (Assis Chateaubriand)
Diretor de Recreação e Cultura – Antonio Pronto (Cianorte)
Diretor de Assuntos Previdenciários – Edgar Walter Freitag (Palotina)
Diretor de Assuntos Econômicos – Maria da Glória Soares Viana (Paranaguá)
Diretor de Assuntos Educacional e Formação Profissional – David Soares Ruas (Ivaiporã)
Diretor de Assuntos Parlamentar e Comunicação Social – José Carlos Neves da Silva (Foz do
Iguaçu)
Diretor de Assuntos do Meio Ambiente – Milton de Souza Coelho (Santo Antonio da Platina)
Diretor de Assuntos de Saúde e Segurança do Trabalho – Miromar Ponciano de Andrade
(Umuarama)
Diretor de Assuntos da Mulher – Elizabete Madrona (Paranavaí)
Diretor de Assuntos do Adolescente e da Juventude – Mauro de Oliveira (Campo Mourão)
Conselho Fiscal - Efetivos
José Maurício Beller Testi (União da Vitória)
José Milton Camargo (Curitiba)
Pedro Maldonado (Apucarana)

04

Palavra do Presidente
Sucesso do XI Encontro
dos Comerciários
Vicente da Silva, Presidente da Federação
dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná,
vice-presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio (CNTC) e secretário
nacional do setor Trabalhador no Comércio da União
Geral dos Trabalhadores (UGT).

Caros companheiros Comerciários, agradeço a todos que estiveram presentes
e fizeram do XI Encontro um sucesso. Diante dos problemas de mau tempo,
desmoronamento, fechamento de estradas e catástrofes que precederam os dias 23,
24 e 25 de março deste ano, não pudemos realizar o evento na colônia de férias, em
Guaratuba, como de costume. A compreensão e participação de todos os Sindicatos
nos deixaram muito satisfeitos.
O tema deste ano – “O papel do Ministério Público no Mundo do Trabalho” – foi
muito proveitoso para todas as entidades presentes, principalmente com a oportunidade
de estar frente a frente com autoridades do Ministério Público do Trabalho. Lembrando
que a função deles é dar proteção aos direitos fundamentais e sociais do cidadão diante
de ilegalidades praticadas na área trabalhista. Porém, a aproximação desse órgão
governamental e das entidades sindicais é fundamental. Ainda existe um preconceito
formado contra Confederações, Federações e Sindicatos que defendem o trabalhador
brasileiro, principalmente falando sobre a arrecadação sindical.
Os palestrantes abordaram temas variados. Começamos com a companheira
Cleonice Caetano Souza, Diretora jurídica do Sindicato dos Comerciários de São
Paulo, falando sobre a situação das mulheres no ambiente de trabalho e no movimento
sindical. O espaço que as mulheres podem buscar nesses ambientes é fundamental
para o gênero ser humano. Elas já estão conquistando esses espaços, principalmente ao
participar dos sindicatos, os quais, há alguns anos era somente integrado por homens.
Na sequência de palestrantes, recebemos advogados e representantes do
Ministério Público do Trabalho, que foram consistentes ao analisar a situação entre
Sindicato e Ministério Público, falando principalmente da necessidade da aproximação
dessas instituições em prol do trabalhador. Essa aproximação do mundo do trabalho
com o Ministério Público deve ser prioridade. Esse entendimento ajudaria cada vez
mais na conquista de espaço por parte dos trabalhadores brasileiros.
Por fim, a presença do Dr. Ney José de Freitas, Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª região, fechou com chave de ouro o XI Encontro. Salientou durante
toda a sua fala o “respeito ao trabalhador”. Isso é o que nós da Federação e de todos
os nossos Sindicatos cravamos. Buscamos sempre que todo trabalhador tenha seus
direitos respeitados e seus deveres exercidos.
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XI Encontro Comerciários

Mesa composta para a abertura do XI Encontro dos Comerciários do Paraná.

O encontro do ano de 2011 foi realizado nos dias 23, 24 e 25 de março no
restaurante Madalosso, em Santa Felicidade, Curitiba. Tradicionalmente o encontro
é realizado na Colônia de Férias dos Comerciários, em Guaratuba. Porém, diante
da ocorrência de desastres naturais no litoral paranaense, os quais danificaram as
cidades de Morretes, Antonina e bloquearam as estradas BR-376 e BR-277, o evento
foi transferido imediatamente para a capital paranaense, facilitando assim o acesso
de todos os presentes. Participaram dirigentes sindicais de São Paulo, Pernambuco,
Brasília, além de representantes e Presidentes de todos os Sindicatos de Empregados
no Comércio do Paraná. A abertura do evento teve início no dia 23 de março, às 17
horas. Estiveram presentes autoridades sindicais como: Ricardo Patah (Presidente da
UGT nacional); Lourival (diretor da CNTC); Fábio José Magalhães Porto (Federação dos
Empregados no Comércio de Bens e de Serviços do Norte e do Nordeste – FECONESTE);
José Gonzaga da Cruz (Sindicato dos Comerciários de São Paulo); Francisco Pereira
de Souza Filho (União Geral dos Trabalhadores – UGT); João Haroldo Ruiz Martins
(Federação dos Bancários do Estado do Paraná – FEEB); Paulo Rossi (UGT/PR);

Platéia de Dirigentes Sindicais presentes no evento.
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O evento teve a continuidade nos
dois dias posteriores seguindo a
programação:
Dia 23
- 16:00 horas – Credenciamento.
- 17:00 horas – Abertura do Seminário.
- 18:00 horas – A mulher trabalhadora
na sociedade, no movimento sindical e a
Questão de gênero.
Cleonice Caetano Souza – Diretora do
Departamento Jurídico do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo.
- 20:00 horas – Jantar.
Dia 24

- 16:00 horas – Coffee-break.
- 17:00 horas – A função do Ministério
Público do Trabalho de defesa dos direitos
sociais e individuais indisponíveis e seu
relacionamento com a instituição sindical.
Dr. Alberto - Procurador do Trabalho.
- 19:00 horas – Encerramento do
Seminário.
Dr. Ney José de Freitas – Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região.
- 20:00 horas – Jantar
Dia 25
- 09:00 horas – Reunião da Diretoria da
FECEP.

- 09:00 horas – Finalidade e atribuições da
Coordenadoria Nacional de Promoção da
Liberdade Sindical do MPT – CONALIS.
Dr. Ricardo José Macedo de Britto Pereira
– Procurador do Trabalho – Coordenador
da CONALIS.

- 10:00 horas – Coffee-break.

- 10:30 horas – As funções do Ministério
Público como instituição essencial à
atividade jurisdicional do Estado.
Dr.
Luiz
Eduardo
Gunther
–
Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região.

- 16:00 horas – Coffee-break.

- 12:00 horas – Almoço.
- 14:00 horas – Assembléia Geral –
Conselho de Representantes FECEP.

- 20:00 horas – Jantar de encerramento
do Encontro.

- 13:00 horas – Almoço.
- 15:00 horas – A legitimação do
Ministério Público do Estado para prestar
a assistência na rescisão contratual (§ 3º
do art. 477 da CLT), após a Constituição
Federal de 1988.
Dr. Olympio de Sá Sotto Maior –
Procurador Geral de Justiça do Estado
do Paraná.
Início do XI Encontro.
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Dirigentes sindicais durante o XI Encontro.

Para a abertura do evento, algumas autoridades foram convidados a falar e dar as boas
vindas:
1° Vicente da Silva - Presidente FECEP:
Deu início ao evento, saudando os
companheiros sindicalistas, agradecendo
a presença de todos os presentes e pedindo
desculpas pela mudança repentina da
localização do evento. Em seu discurso,
Dr. Vicente salientou a importância da
discussão e das palestras que seriam
ministradas nos dias seguintes, com o
tema: A importância do relacionamento
entre o Ministério Público e o movimento
sindical dos trabalhadores.
Vicente da Silva, Presidente FECEP.

2° Lourival Figueiredo Melo – Representante CNTC:
Começou o seu discurso parabenizando
a diretoria e os empregados da FECEP
pela produção do evento que tinha início
naquele momento.
Seguindo a conversa com os outros presentes, o Sr. Lourival fez grande destaque
aos trabalhos realizados pelos sindicalistas ali presentes. Defendeu a manutenção da contribuição sindical e um maior
espaço para as mulheres na organização
sindical. Assim como muitos companheiros, Lourival levantou a bandeira em
defesa aos trabalhadores no comércio e
pela regulamentação da categoria.
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Lourival Melo, Diretor CNTC.

3° Ariosvaldo – Presidente sindicato
de Curitiba e representante da Força
Sindical:
Criticou a inflação alta no país. Defendeu
o ganho real dos trabalhadores, porque
o comércio faturou acima da inflação, ou
seja, o comércio manteve o país ativo,
porém os trabalhadores não tiveram
retorno financeiro equivalente ao ganho
do patrão. Salientou esse problema
como consequência da ausência
da regulamentação da categoria,
contribuindo para que os trabalhadores
não sejam reconhecidos devidamente
em seus postos de trabalho.

Ricardo Patah, Presidente UGT.

Ariosvaldo Rocha, representante Força Sindical.

4° Ricardo Patah – Presidente UGT:
Presente no evento obteve a palavra
e revelou que o trabalho realizado pelo
Ministério Público ainda não coincinde com
o trabalho realizado pelos sindicalistas,
não favorece os trabalhadores. Destacou
que o mesmo precisa se aproximar
mais das federações e sindicatos de
trabalhadores para entender as suas
necessidades. Assim como uma maior
aproximação do próprio trabalhador com
o Sindicato. Ricardo Patah ressaltou
que os empresários estão jogando
com a contribuição sindical, pedindo
sua substituição por uma contribuição
assistencial, o que prejudicaria o trabalho
de sindicatos e federações.
Por fim, acrescentou: “A UGT tem a cara
do comerciário”.

5° José Lima do Nascimento – Presidente
Sindicato de Londrina, representante dos
sindicatos filiados à FECEP:
O Sr. José Lima deu as boas vindas a todos
e agradeceu a Federação pela criação
do Encontro entre os Comerciários.
Acrescentou a importância de reunir todos
os Sindicatos do Paraná e dirigentes de
outros estados para melhorar a interação
e a troca de informações entre todos que
defendem os trabalhadores.
José Lima , Presidente Sindicato de Londrina.
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Cleonice Caetano Souza, palestrante.

Na sequência do evento foi dado
o início ao primeiro debate/palestra:
Sra.
Bete,
Presidente
Sindicato
de Paranavaí deu início à primeira
palestra, convidando Cleonice Caetano
Souza, para ministrar a palestra:
“A mulher trabalhadora na sociedade, no
movimento sindical e a Questão de gênero”.
Começou a palestra levando mais para
o ladoda conversa com os participantes.
Falou da diferença entre sexo e gênero,
ligando o assunto ao movimento sindical,
que está mudando o conceito sobre a
atuação das mulheres na sociedade. Com
isso, a inclusão de mulheres no meio sindical
ajuda no interesse dos trabalhadores.

Mesa de abertura da palestra - “A mulher trabalhadora na sociedade, movimento sindical e a questão do gênero.”
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No início do dia 24, às 9 horas, houve
a 1ª palestra do dia, Ministrada pelo Dr.
Ricardo José Macedo de Britto Pereira –
Procurador do Trabalho, Coordenador da
CONALIS.

A 2ª palestra do dia teve início
às 10h30, com a presença do Dr. Luiz
Eduardo Gunther – Desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região.
O tema foi: “As funções do Ministério
Público como instituição essencial à
atividade jurisdicional do Estado.”
Durante o bate papo com os sindicalistas
presentes, o Dr. Gunther salientou
alguns pontos positivos enaltecendo, “os
Sindicatos brasileiros são extremamente
participativos”.
Para acrescentar nessa participação dos
sindicatos, houve uma idéia e incentivo
de que: “nós (sindicatos) devemos
internacionalizar o Movimento Sindical”.
E ainda complementou, “os sindicatos
devem ser politizados, participando
diretamente das eleições e elegendo
seus representantes”.
Diante de alguns pontos levantados
pelos espectadores, o Dr. Luiz confirmou
ainda que o STF deve estudar melhor a
Portaria 186.

A palestra ministrada teve como tema
central a Finalidade e atribuições da
Coordenadoria Nacional de Promoção da
Liberdade Sindical do MPT – CONALIS.
Uma palestra conduzida por um debate
muito amplo, com a participação de vários
dirigentes sindicais. O Sr. Britto defende
a pluralidade sindical e a contribuição
negocial. Alegando que com isso, os
sindicatos poderiam evitar a influência
do Governo, Ministério Público. Porém, o
debate gerado na palestra foi de que os
dirigentes sindicais defendem:
“O governo deve ouvir a base sindical”.
Argumento com o qual o Dr. Ricardo
Britto concorda, levando assim boas
impressões da união e do conhecimento
dos dirigentes sindicais sobre os seus
direitos e deveres.

Dr. Ricardo Britto, coordenador da CONALIS.

Dr. Luiz Eduardo Gunther, Desembargador do TRT, 9ª região.
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Após uma pausa para o almoço, houve o início da segunda parte de palestras
do dia. Às 15 horas foi realizada uma mesa com os advogados presentes, já que o
representante do Ministério Público do Trabalho não compareceu para ministrar a
palestra sobre:
“A legitimação do Ministério Público do Estado para prestar a assistência na rescisão
contratual (§ 3º do art. 477 da CLT), após a Constituição Federal de 1988”.
Para suprir a falta do palestrante, advogados dos Sindicatos presentes levantaram a
discussão do assunto – Ministério Público, Assistência e homologação da recisão do
contrato. ART. 477 da CLT.
Houve a discussão para saber se a assistência às rescisões de contratos feita pelo
Ministério Público do Trabalho é legal ou ilegal, se isso pode ou não constar na convenção
coletiva e como estavam trabalhando os Sindicatos e seus diretores em relação ao tema.
Na sequência, para ajustar as dificuldades de realizar as homologações, foi citada uma
idéia da “caravana da homologação”. Uma van que transita por todo o estado realizando
o serviço necessário junto dos trabalhadores.

Mesa de advogados dos sindicatos para debater a questão da assitência na rescisão contratual.
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A 4ª palestra do dia, teve início
às 17h30, ministrada pelo Dr. Alberto –
Procurador do Trabalho:
A função do Ministério Público do Trabalho
de defesa dos direitos sociais e individuais
indisponíveis e seu relacionamento com a
instituição sindical foi o tema em questão.
Para iniciar os trabalhos, Dr. Alberto
colocou três pontos a serem discutidos
primordialmente:
- Trabalho aos domingos;
- Funcionários de shopping também são
comerciários;
- Piso regional para todos.
Dr. Alberto confirmou alguns desses
pontos citando que “o comércio não tem
um ganho além do normal aos domingos”,
e ainda disse que “a Legislação Federal
permite o trabalho aos domingos, o
Estado ou o Município também não
proíbe”. O trabalho aos domingos atinge
principalmente empregados de lojas de
shoppings, “funcionários de shopping
devem fazer parte dos comerciários, eles
não possuem um registro para autilização
de um sindicato específico”, lembrou o
Dr. Alberto.

Dr. Alberto, Procurador do Trabalho.

Ao final da conversa, o Procurador opinou
que “deve ser repensada o reconhecimento
nacional das convenções coletivas”, o
que facilitaria as negociações: “o Piso
regional é destinado para uma minoria
de trabalhadores, deveria ser estendido
para todos”.

Coffe break servido no salão do restaurante Madalosso.
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Por fim, a última palestra do dia, às
19h30, ministrada pelo Dr. Ney José de
Freitas – Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região, teve destaque
os direitos fundamentais do trabalhador:
“Respeito ao trabalhador” começou
Dr. Ney, lembrando que todos os
trabalhadores têm os mesmos direitos,
para isso “o Sindicato é imprescindível na
defesa dos direitos dos trabalhadores”. Os
Sindicatos fazem a sua parte, porém os
trabalhadores ainda precisam entender
melhor o funcionamento e a importância
dos sindicatos.
O Presidente Ney ainda salientou
a dignidade humana, na qual todos
os trabalhadores devem apoiar seu
trabalho, e a fiscalização dos atos dos
empregadores, que devem cada vez
mais respeitar os seus empregados.

Dr. Ney José de Freitas, Presidente TRT, 9ª região.

Dirigentes posando para foto ao lado do Presidente do TRT - Dr. Ney José de Freitas.
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Dia 25, último dia do encontro,
Reunião de diretoria da FECEP, início às
9 horas:
Foram tratados os assuntos:
- Análise do XI Encontro;
- Atuação do Ministério Público e Sindicato
Patronal;
- Prestação de contas;
- Colônia de férias;
- Relatório 2010;
- Reformas no Sindicom-Curitiba e
FECEP;
- Participação UGT;

Elias Martins, então Superintendente do Trabalho.

Diretores da FECEP reunidos para reunião de diretoria.

Foi realizado um almoço para os
dirigentes sindicais presentes.
Dando sequência ao evento, na parte da
tarde foi realizada a Assembléia Geral da
Federação, início às 14 horas:
Foi apresentada a Prestação de contas
da Federação e votada a sua aprovação.
Foi apresentado também o relatório de
atividades do ano de 2010 FECEP.

Por fim, foi recebido o Sr. Elias Martins,
Superintendente do SRTE/PR:
- Enalteceu o trabalho realizado pela
FECEP, ao reunir todo o estado em uma
reunião.
- Parabenizou os trabalhos e as lutas da
Federação e dos Sindicatos em prol dos
trabalhadores.
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Participantes do XI Encontro
“Eu acho importante, principalmente, ter trazido aqui o Ministério
Público para saber qual é a opinião dele, que ele tem a respeito
da contribuição sindical, unicidade sindical. Eu acho que foi
importante porque tivemos a oportunidade de saber o pensamento
do Ministério Público e também fazer alguns questionamentos, que
muitas vezes as pessoas que estão nos cargos desconhecem o que
acontece na base. Então eu acho que foi uma troca de informações
importante, assim como a presença do Desembargador que foi de
uma grande utilidade para nós, explicando inclusive que a gente
precisa ser mais detalhista diante dos tribunais.”

Lourival Figueiredo Melo, Diretor CNTC.

Eduardo Pavão, Assessor UGT.

“Os comerciários do Paraná mais uma vez demonstram porque
são considerados uma das mais importantes categorias do brasil e
certamente uma liderança de relevo dentre os comerciários neste
país. Ao promoverem este encontro, que trata de um assunto
da mais alta relevância para os trabalhadores, que é a atuação
do Ministério Público do Trabalho e uma atuação que todos nós
acreditamos ser muito util e necessária, porém que merece reparos
naquilo que vem contribuindo não para engrandecer, ao contrário,
para trazer insegurança as relações jurídicas e a estabilidade
jurídica do movimento sindical brasileiro. Nós acreditamos
que com este Ministério Público do Trabalho é fundamental um
debate sobre um entendimento que acreditamos ser equivocado
da parte deles. Eles vem tratando particularmente a questão das
contribuições sindicais e a questão da própria estrutura sindical,
onde entendemos que compete ao MP fazer cumprir a lei e a
constituição e não questionar se essa lei é boa ou ruim.”

“A FECEP, os organizadores do XI Encontro foram muito felizes. Todos
os temas debatidos vêm de acordo com aquilo que os sindicatos
buscam, esclarecimentos de todos os palestrantes. Hoje pudemos ver
diante de juízes, desembargadores e Ministério Público que nem todos
eles são contra os sindicatos, a forma de agir dos sindicatos. Foi muito
bom o evento. Encontros dessa natureza têm a importância de trazer
para nós sindicalistas, os grandes debates que a categoria precisa, para
avançar em suas reivindicações. É muito importante a participação da
categoria de trabalhadores através de seus representantes, pois nas
negociações coletivas com grandes empresas e que tenham redes
espalhadas pelo país. A tendência com essas presenças em debates,
é de uma vitória mais expressiva.

Ariosvaldo Rocha, Presidente SEC
Curitiba.

16

dos Comerciários do Paraná

José Carlos Neves da Silva, Presidente
SEC Foz do Iguaçu.

“O evento está sendo bastante proveitoso, a palestra com o
Desembargador foi bastante esclarecedora. Também a palestra do
Promotor, representante da CONALIS foi bastante esclarecedora,
onde o Ministério se posicionou para nós trabalhadores e dirigentes
sindicais a posição do Ministério Público, que deu uma mudada de certa
forma, até algum tempo atrás eles não aceitavam de forma nenhuma a
questão das taxas assistenciais. O Promotor pôde ouvir dos dirigentes
sindicais as dúvidas, eu tenho certeza de que foi bastante esclarecedor
no sentido de que ele tinha uma imagem do movimento sindical e aqui
a gente conseguiu enfatizar que os Sindicatos têm o compromisso e a
responsabilidade para manter os compromissos antes concretizados
e para dar resposta aos trabalhadores. Esse evento é de extrema
importância, para que possamos ter esse contato com pessoas do
Ministério Público e quem sabe nos próximos eventos de políticos,
para que todos saibam do nosso trabalho. A FECEP está no caminho
certo, está conseguindo dar o norte para os trabalhadores quando
preciso e está nos ajudando muito”.

“É importante quando você traz autoridades públicas, promotores, juízes
do mundo do trabalho, para clarear alguns temas do mundo sindical.
Esses congressos, seminários, são muito importantes porque fortalece,
une e até sociabiliza as dificuldades que passa o mundo do trabalho,
para saber como enfrentar os grandes conglomerados, grandes
empresas nacionais e internacionais, para ter de fato um movimento
mais contundente. Nós podemos perceber que há diversas diferenças
entre Curitiba, Paraná e o nosso trabalho em São Paulo, por isso da
importância desse evento, misturar as idéias e formas novos trabalhos.
É obvio que estamos aqui para defender os direitos dos trabalhadores,
portanto precisamos levar mais conhecimentos, leis, para que através dos
Sindicatos, Federações e Confederações, esses trabalhadores possam
exigir que sejam respeitadas leis, acordos coletivos em detrimento do
seu próprio interesse”.

José Gonzaga da Cruz, Diretor SEC
São Paulo.

“Primeiramente eu quero agradecer ao companheiro Vicente
por ter nos convidado, é uma honra estar numa cidade
maravilhosa, aconlhedora e a receptividade do pessoal da
FECEP. O evento foi de grande importância, nós saimos
daqui renovados, com outra visão. Nós podemos ver já aqui
no Paraná algumas pessoas do Ministério Público omstrando
que o movimento sindical é muito importante no nosso país e
como deve ser bem tratado. Foi um encontro excelente, vamos
levar para a nossa federação no Pernambuco, para a base,
para os sindicatos vamos levar tudo que nós aprendemos
aqui que foi de grande importância”.

Fábio Porto, Diretor Feconeste.
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Participantes do XI Encontro

Paulo Roberto Morais, Presidente SEC Cascavel.

“O XI encontro dos comerciários a meu ver
foi bom, pois através de encontros como
esse podemos debater sobre assuntos
importantes da classe trabalhadora. É
com alegria que participamos dos eventos
da FECEP, pois a diretoria se preocupou
em
abordar
assuntos
importantes
como: As funções do Ministério Público
como instituição essencial; A atividade
jurisdicional do Estado e outros, se
preocupando não somente com os
assuntos mas também com os que
apresentariam, trazendo debatedores
conhecedores profundos dos assuntos
abordados.
Deixo aqui meu destaque pelo tema
abordado “A mulher trabalhadora na
sociedade, no movimento sindical e a
questão de gênero”, uma vez que hoje
a grande maioria das mulheres, além de
desenvolverem a atividade de mãe e dona
de casa, são profissionais das vendas
no comércio desenvolvendo assim uma
dupla jornada. Muitas vezes acaba sendo
desvalorizada por ocupar tal posição.”
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“As discussões que nortearam o XI Encontro, organizado
pela FECEP, que de forma ímpar soube escolher temas
relevantes e que estão presentes no nosso dia a dia
sindical. Ressaltamos entre eles o tema central do
encontro denominado O papel do Ministério Público no
Mundo do Trabalho.
Oportuno e brilhante momento para refletirmos a
importância, da atuação deste instituto a serviço da
justiça, em especial na área do trabalho.
Os procuradores levaram para o encontro um conceito de
que o Ministério Público está sempre voltado a garantir a
liberdade sindical e a busca da pacificação dos conflitos
coletivos trabalhistas. Sua atuação tem como prioridade
a liberdade sindical, além de fortalecer os sindicatos e
coibir os atos atentatórios ao exercício satisfatório da
liberdade sindical, uma vez que a violação desse direito
compromete não só os trabalhadores, mas a sociedade
como um todo.
Quando tratado sobre sua atuação judicial - à atuação
nos processos judiciais, seja como parte, autora ou ré,
seja como fiscal da lei, quer nos parecer que o discurso é
um, e a aplicação na prática não retrata a esta realidade.
Esperamos que em outras oportunidades estejam
sempre dispostos e realizar os encontros, para que
possamos estar participando, pois só assim é que
podemos aprimorar os nossos conhecimentos sobre
os assuntos relacionados aos trabalhadores, ouvir
e testemunhar experiências, e quando possível
compartilhar as conquistas.
Precisamos estar sempre vigilantes as novas tentativas
de redução do custo da mão de obra em benefício do
lucro obsecado.”

Milton de Souza Coelho, Presidente SEC Santo
Antonio da Platina.

dos Comerciários do Paraná
“Achamos que os assuntos foram Muito
bem escolhidos. Não podia ser melhor a
escolha dos temas. Enriqueceram muito
o nosso dia a dia de sindicalistas. Dr.
Vicente foi muito feliz nas suas escolhas.”

Lori Fehmberger Frehlich, Presidente SEC Palotina.

“Este encontro foi muito enriquecedor.
O Dr. Vicente nos surpreende a cada
dia. São matérias que enriquecem os
nossos conhecimentos, para estarmos
sempre preparados para os desafios
do cotidiano. Digo ainda, não só os
advogados devem participar desses
eventos, como também deve ser
estendido aos sindicalistas que fazem
homologações, pois palestras tão
grandiosas como as que nos foram
oferecidas, deveriam ser aproveitadas
pelos nossos colaboradores que
atendem aos trabalhadores.”
Miromar Ponciano de Andrade, Presidente
SEC Umuarama.

“Podemos observar que este encontro foi de uma importância fundamental
para as entidades sindicais. Tratou de interesses realmente que afetam
diretamente as entidades sindicais em face do Ministério Público do
Trabalho.
Podemos verificar que foram tratados os interesses da maior necessidade
dos sindicatos de trabalhadores. Os assuntos foram abertos, com todos
os pontos de vista debatidos no mais alto nível. Parabéns a organização!”
Ronaldo Honório de Carvalho,
Presidente SEC Cornélio Procópio.

“O encontro foi muito válido, produtivo, interessante e como sempre os
temas foram muito bem escolhidos. O que me prendeu muito a atenção
foi a presença do Ministério Público, porém, acho que eles falaram muito
o que a gente queria ouvir, claro que a palestra foi muito enriquecedora
mas se trouxéssemos o inimigo, aqueles que discordam, são contrários a
contribuição assistencial, acho que seria ainda mais amplo o tema.
No mais, me resta parabenizar a todos que se empenharam para fazer
acontecer esse evento maravilhoso e de muita importância para nós
dirigentes sindicais.”

Flávio Bonifácio Pinto
Presidente SEC Toledo.
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