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Diretoria - FECEP
Composição Diretoria
Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná
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 (Cornélio Procópio)
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)
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Palavra do Presidente
XII Encontro dos
Comerciários Coletivo Jurídico
Vicente da Silva, Presidente da Federação
dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná,
1º vice-presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio (CNTC) e Secretário
nacional do setor Trabalhador no Comércio da União
Geral dos Trabalhadores (UGT).

É com muito orgulho que eu parabenizo todos os participantes do XII Encontro dos Comerciários
do Paraná pelo evento irrepreensível que foi realizado na Colônia de Férias da FECEP em Guaratuba.
Ao iniciar o XII Encontro tive a oportunidade de pedir uma justa homenagem aos exemplares
dirigentes sindicais: José Roque da Silva e Antonio Alves de Almeida, além de Levi Fernandes Pinto
Junior, filho do companheiro Levi Fernandes Pinto (Presidente da CNTC), presente em nosso evento.
Na sequência do evento, aproveitando o dia 8 de março “Dia Internacional da Mulher”, outra justa
homenagem às mulheres presentes, que receberam uma rosa vermelha por esse dia especial.
Continuando com o encontro dos Comerciários, cujo tema principal - “O Seminário do Coletivo
Jurídico” – foi muito bem aproveitado por todos os advogados e dirigentes sindicais presentes, que
participando ativamente de todos os debates, puderam sanar suas dúvidas. A primeira palestra,
ministrada pelo Dr. José Ricardo Cavalcanti de Albuquerque, abordou o tema “A Tramitação do Processo
Eletrônico na Justiça do Trabalho”. Dr. Ricardo foi muito feliz em sua apresentação, explanando sobre
o formato eletrônico de tramitação dos processos na Justiça do Trabalho, detalhando suas vantagens
e relatando o que é necessário para elaborá-los.
A segunda palestra, ministrada por mim e pelo Dr. Cláudio Socorro de Oliveira, tratou da
“Regulamentação Legal da Categoria Comerciária”. A apresentação ocorreu na forma de debate entre
todos os companheiros, que participaram ativamente e auxiliaram na interpretação do Projeto de Lei.
Dando continuidade à programação, o Dr. Aramis da Silveira e o Dr. Walter de Souza Fernandes
conduziram de forma exemplar um debate sobre as Negociações Coletivas de 2012, o qual transcorreu
com a participação ativa dos dirigentes sindicais que puderam entender as peculiaridades das
negociações de suas regiões.
E para encerrar o ciclo de palestras, de forma mais descontraída, o companheiro Leocides
Fornazza, Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Maringá, expôs como foi
sua participação no “Curso de Direito do Trabalho” realizado no Japão, promovido pela Fundação
Internacional dos Trabalhadores do Japão (JILAF). Foram exibidas fotografias para ilustrar sua
experiência, e ainda, a companheira Isabel dos Reis (Sindicato dos Empregados no Comércio de São
Paulo) abrilhantou a palestra contribuindo com suas ótimas observações sobre o mundo do trabalho
na China.
Para finalizar, agradeço aos companheiros que estiveram presentes e ajudaram a tornar o “XII
Encontro dos Comerciários do Paraná”, um evento de sucesso. Convido a todos para seguirem com
a leitura da nossa nova edição da revista, desejando-lhes uma boa leitura e até breve.
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XII Encontro Comerciários

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

O “XII Encontro dos Comerciários
do Estado do Paraná” teve início no dia
8 de março - Dia Internacional da Mulher
- em Guaratuba, na sede da Colônia de
Férias da Federação dos Empregados no
Comércio do Estado do Paraná (FECEP),
cujo tema principal foi: “O Seminário do
Coletivo Jurídico”.
Dando início ao Encontro, o
Presidente da FECEP, Dr. Vicente da Silva,
fez uma emocionante homenagem aos
companheiros Antonio Alves de Almeida,
presidente da CNTC, falecido dia 27 de
outubro de 2011 e José Roque da Silva, expresidente da FECEP, falecido dia 31 de
janeiro de 2012. Homenageou também o
jovem Levi Fernandes Pinto Junior, filho de
Levi Fernandes Pinto, Presidente da CNTC,
que faleceu dia 09 de novembro de 2011.
Na sequência, as mulheres presentes no
evento, foram parabenizadas e receberam
das mãos dos companheiros dirigentes,
rosas vermelhas em homenagem ao “Dia
Internacional da Mulher”. Durante o evento
foram ministradas palestras de grande
proveito aos participantes que geraram
debates importantes para o crescimento
dos comerciários do Paraná, cujos
temas foram: “A Tramitação do Processo
Eletrônico na Justiça do Trabalho”, “Debate
Interpretativo da Regulamentação Legal
da Categoria Comerciária”, “Negociação
Coletiva 2012”, além de um relatório sobre
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a participação do companheiro Leocides
Fornazza (Presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Maringá) no
“Curso de Direito do Trabalho” realizado
no Japão e promovido pela Fundação
Internacional dos Trabalhadores do
Japão.
Prestigiando o nosso Encontro,
estiveram presentes dirigentes sindicais
de todo o Brasil, como: Levi Fernandes
Pinto – Presidente da Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
no
Comércio (CNTC); Dr. Valmir de Almeida
Lima – Presidente da Federação dos
Trabalhadores no Comércio do Norte
e Nordeste (FECONESTE) e VicePresidente da CNTC; Paulo Rossi –
Presidente da UGT/ PR; Paulo Zanetti
– representante da Força Sindical;
Edson Ramos – 1º Secretário da
Fecomerciários de São Paulo; Waldemar
Schulz Junior (Mazinho) – Presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio
de Joinville e Região (SECJ); Isabel dos
Reis – representando o Sindicato dos
Empregados no Comércio de São Paulo;
Dr. Aramis da Silveira – Assessor Jurídico
da FECEP; Dr. José Ricardo Cavalcanti de
Albuquerque – Coordenador do processo
digital da OAB/PR e integrante da
comissão nacional; Dirigentes Sindicais,
Presidentes e Advogados dos sindicatos
filiados à FECEP.

Programação
DIA 08
- 08:00 – Credenciamento.
- 09:00 – Abertura do Seminário.

- 18:00 – Relatório Participação em
Curso de Direito do Trabalho realizado
no Japão.
COORDENADOR:
Dr.
Leocides
Fornazza (Presidente SEC. Maringá).

- 10:00 – A Tramitação do Processo
Eletrônico na Justiça do Trabalho.
COORDENADORES: Dr. Aramis da
Silveira e Dr. José Ricardo Cavalcanti
de
Albuquerque
(Coordenador
do processo digital da OAB/PR e
integrante da comissão nacional)

- 20:00 – Jantar de encerramento do
Seminário.

- 12:00 – Almoço.

- 10:00 – Coffee-break.

- 14:00 – Debate Interpretativo da
Regulamentação Legal da Categoria
Comerciária.
COORDENADORES: Vicente Silva e
Dr. Cláudio Socorro de Oliveira.

- 12:00 – Almoço.

- 16:00 – Negociação Coletiva 2012.
COORDENADORES: Dr. Aramis Silveira
e Dr. Walter de Souza Fernandes.

DIA 09
- 09:00 – Reunião da Diretoria da
FECEP.

- 14:00 – Assembléia Geral – Conselho
de Representantes FECEP.
- 16:00 – Coffee-break.
- 20:00 – Jantar de encerramento do XII
Encontro dos Comerciários.

XII Encontro dos Comerciários teve público de todo o Brasil, com participação ativa durante todo o evento de março.
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Palestras
Logo após a abertura do evento, na
manhã do dia 8 de março, quinta-feira,
durante o XII Encontro dos Comerciários
do Paraná, o Coordenador do processo
digital da OAB/PR e integrante da
comissão nacional, Dr. José Ricardo
Cavalcanti de Albuquerque trouxe em
sua palestra novos parâmetros para os
dirigentes sindicais.
Como tema principal da palestra
“a Tramitação do Processo Eletrônico
na Justiça do Trabalho”, Dr. Ricardo
exemplificou para os presentes como
se deu a evolução dos processos,
citou exemplos do dia-dia e ajudou os
dirigentes sindicais a aprenderem melhor
essa informatização. “Temos diversas
etapas para trabalhar um processo,
portanto quanto mais informatizado for
o sistema, maior a facilidade de acesso
para os interessados”, afirmou o Dr. José
Ricardo.
Baseado na Lei 11.419/2006 - O
uso de meio eletrônico na tramitação
de processos judiciais, comunicação de
atos e transmissão de peças processuais
- O palestrante exemplificou desde a
comunicação até o armazenamento dos
arquivos eletrônicos. O bate papo entre
o especialista da OAB/PR e o público da
palestra foi efetivo, podendo assim suprir

Dr. José Ricardo Cavalcanti Albuquerque, palestrante.

dúvidas de como utilizar corretamente
o scanner, a impressão de arquivos e a
assinatura eletrônica. Outras dúvidas
que surgiram no decorrer da palestra
foram: “Mensagens de celular podem ser
utilizadas como prova?”; “Como digitalizar
um arquivo de forma compacta para ser
enviado via email?”; “uma mensagem de
celular pode ser transformada em prova
a partir do momento em que passa pelo
processo de ata notarial, depois será
transformada em prova; Já a digitalização
deve ser feita em preto e branco com um
arquivo de no máximo 50kb, podendo
assim ser enviado via email”, explicou Dr.
Ricardo.

Dr. Aramis da Silveira fez a abertura da palestra: “A Tramitação do Processo Eletrônico na Justiça do Trabalho.”
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Vicente da Silva ao lado do Dr. Claudio de Oliveira para a abertura do debate sobre a Regulamentação da categoria.

O segundo momento do Seminário
sobre o “Coletivo Jurídico”, durante o XII
Encontro dos Comerciários do Paraná,
teve no início da tarde, do dia 8 de
março, um “Debate interpretativo sobre
a Regulamentação Legal da Categoria
Comerciária”.
O momento trouxe Vicente da
Silva, Presidente da Federação dos
Empregados no Comercio do Estado
do Paraná e Dr. Claudio Socorro de
Oliveira, Assessor Jurídico da FECEP.
Ambos puderam explicar como segue o
andamento do Projeto de Lei 115/2007, do
Senador Paulo Paim (PT/RS), aprovada
de forma unânime no Senado Federal e

Dr. Levi Fernandes Pinto participou do debate.

agora tramita na Câmara Federal.
A tramitação do Projeto sobre
a Regulamentação da Categoria dos
Comerciários possui alguns pontos de
destaque como o Trabalho aos domingos
o Piso Salarial e a Contribuição sindical
ou contribuição assistencial.
Na oportunidade, Vicente da Silva
explanou sobre o trabalho realizado pelos
dirigentes sindicais da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC) e da Confederação Nacional
do Comércio (CNC): “Tivemos vários
encontros com a CNC, durante todo
o tempo tivemos que aceitar algumas
imposições como eles também aceitaram
os nossos pedidos”, argumentou Vicente.
Nesse momento o Presidente da CNTC,
Levi Fernandes Pinto também citou como
transcorreram as negociações junto dos
patrões e dos políticos. “Nós sempre
buscamos o máximo para o nosso
trabalhador, porém algumas causas foram
deixadas de lado para que pudessemos
seguir as negociações”, afirmou Levi.
No decorrer de todo o debate,
dirigentes
sindicais
participaram
com opiniões e dúvidas sobre a
Regulamentação da categoria.
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Com início no meio da tarde do
dia 8 de março, dando sequência no XII
Encontro dos Comerciários do Paraná, Dr.
Aramis da Silveira - Assessor Jurídico da
Federação dos Empregados no Comércio
do Estado do Paraná (FECEP) e Dr.
Walter de Souza Fernandes - Assessor
Jurídico do Sindicato dos Empregados
no Comércio de Maringá (SINCOMAR)
coordenaram as conversas sobre a
Negociação Coletiva de 2012.
Por mais de duas horas os
advogados
puderam
falar
sobre
problemas frequentes encontrados nas
negociações, como solucioná-los, como
argumentar ou até como montar uma
cláusula e uma conveção coletiva.
O espaço para conversas sobre a
Negociação Coletiva de 2012 foi muito
bem utilizado, e por alguns momentos
todos os participantes estavam ativos
sobre o tema, buscando compreender
cada detalhe de uma negociação, cada

peculiaridade que pode aparecer em
determinadas regiões.
“Negociar é uma arte”, salientou
Dr. Walter durante as conversas no
XII Encontro. Após essa declaração
muitos dirigentes sindicais tiveram um
forte incetivo e participaram de forma
contundente, sanando suas dúvidas sobre
questões específicas e argumentando
sobre idéias para melhorias que
tiveram em suas cidades e como outros
companheiros também poderiam buscar
em outras regiões do Estado.
“Cada um dos Sindicatos deve
olhar para a sua base e desenvolver
a negociação voltada para os seus
trabalhadores. Caberá aos dirigentes
sindicais as observações em cima de
todas as reinvidicações indicadas pelos
trabalhadores”, concluiu Dr. Aramis ao
indicar para todos os dirigentes envolvidos
em negociações coletivas como devem
ser feitas as convenções de cada cidade.

Dr. Walter Fernandes (esq.) e Dr. Aramis da Silveira (dir.) coordenaram as conversas sobre a Negociação Coletiva 2012.
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Leo Fornazza ministrando sua palestra sobre como funcionam os Sindicatos no Japão.

Ao final da tarde, para um bate
papo mais descontraído e mais solto,
Dr. Leocides Fornazza, Presidente do
Sindicato dos Empregados de Maringá
(SINCOMAR) fez um relatório sobre
sua Participação no Curso de Direito do
Trabalho realizado no Japão.
Como representante da União
Geral dos Trabalhadores (UGT), Leo
teve um trajeto de viagem muito longo
dentro de um avião, aproximadamente
13 horas para ir e outras 13 horas para a
volta, sendo que esteve no país nipônico
durante 14 dias - de 2 a 18 de dezembro
de 2011.

Leo Fornazza durante sua palestra sobre o Japão.

O dirigente sindical pôde trazer
detalhes de como funcionam as
estruturas sindicais em um país tão
distante como o Japão, onde prega-se
uma cultura exemplar de honestidade e
reponsabilidade.
Os sindicatos japoneses são
contruídos dentro das empresas, ou
seja, cada empresa possui um sindicato
de trabalhadores específico. Dessa
forma as negociações são realizadas
sem Conveção Coletiva e de forma
tripartite, reunindo o representante dos
trabalhadores, um técnico especializado
e o patrão/ dono da empresa.
“No Japão há um índice de
trabalhadores
sindicalizados
de
aproximadamente 18%, sendo que
é cobrado de cada empregado uma
quantia de 1,2% ao mês”, explicou Leo,
aproximando os dirigentes sindicais
presentes no encontro da realidade
existente no país asiático. “Um bom
exemplo que eles nos passam é de que
os empregados fazem uma jornada de 8
horas diárias, como no Brasil, e recebem
como salário mínimo aproximadamente
R$3.500”, salientou Fornazza. Ele
ainda revelou que a principal função do
sindicalista japonês é cuidar da saúde e
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da segurança do trabalhador.
Para ilustrar toda a viagem o
companheiro Leo trouxe fotos de diversos
lugares e diversos momentos do curso.
Na sequência, com o intuito
de enriquecer a palestra, a dirigente
sindical do Sindicato dos Empregados
no Comércio de São Paulo, Isabel dos
Reis, trouxe dados de sua viagem para a
China, país também asiático, porém com
diversas diferenças do seu vizinho Japão.
Por exemplo: na China existe apenas um
Sindicato Central, o qual fiscaliza todas
as empresas, de todos os trabalhadores
chineses. 98% são filiados ao Sindicato,
o mesmo que traz beneficios como lazer
e bem estar do trabalhador, além de ser
responsável por fiscalizar o tratamento
dado ao meio ambiente. A meta dos
chineses é aumentar a distribuição de
renda no país para alcançar um bom
desenvolvimento de toda a população.

Isabel dos Reis, diretora do SEC de São Paulo.

Assembléia Geral e Conselho de Representantes da FECEP finalizaram as atividades do XII Encontro.
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No último dia do XII Encontro
dos Comerciários, na manhã de sexta
feira, 9 de março, a Federação dos
Empregados no Comércio do Estado do
Paraná (FECEP) realizou sua reunião de
diretoria na sede da Colônia de Férias
dos Empregados no Comércio do Estado
do Paraná.
Participaram
Diretores
e
Presidentes de Sindicatos de todo o
Estado. Vicente da Silva – Presidente
da FECEP - conduziu as conversas e os
temas da pauta. Dentre os temas, foram
feitas observações sobre o XII Encontro
dos Comerciários do Paraná, que teve

Presidente Vicente coordenando a reunião de Diretoria.

Diretores da FECEP reunidos para reunião de diretoria na Colônia de Férias dos Comerciários.

início no dia anterior. Foram escolhidos
Elizabeth Madrona, Miromar Ponciano e
Leocides Fornazza como representantes
para a reunião com o Governador do
Estado do Paraná Beto Richa, no ato os
três companheiros estarão representando
a UGT e os Comerciários do Paraná.
Foram
discutidos
assuntos
relacionados à Colônia de Férias dos
Comerciários, como melhorar e otimizar
a organização do espaço e a utilização
da sede. Na oportunidade foram

apresentados o relatório de atividades e
o balanço financeiro recorrentes ao ano
de 2011, os quais foram aprovados por
unânimidade em Assembléia Geral e
Conselho de Representantes da FECEP
realizados na parte da tarde.
Os Sindicatos filiados à Federação
dos Empregados no Comércio do Estado
do Paraná estiveram presentes na
reunião de diretoria e durante todo o XII
Encontro dos Comerciários do Estado do
Paraná.
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Mural do XII Encontro
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dos Comerciários do Paraná
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Mural do XII Encontro
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dos Comerciários do Paraná
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FECEP
Federação dos Empregados no
Comércio do Estado do Paraná
Rua Marechal Hermes, 910
Centro Cívico - Curitiba - Paraná
CEP: 80530-230
Fone: (41) 3352-2754
Fax: (41) 3252-3121

Visite o nosso site: www.fecep.org.br

