
Reunião de diRetoRia da FeCeP 
Realizada em CuRitiba

 A Federação dos 
Empregados no Comércio do 
Estado do Paraná (FECEP) 
realizou reunião com seus 
diretores em sua sede social 
em Curitiba, localizada na Rua 
Marechal Hermes, 910 – Centro 
Cívico – Curitiba, PR.
 Dirigentes sindicais e 
diretores da Federação de todo 
o Estado do Paraná estiveram 
presentes na reunião, para discutir 
temas de variados assuntos, tais 
como: 

58 anos de luta em defesa dos comerciários do Paraná

 - Portaria 186 – o Presidente 
Vicente da Silva informou aos 
presentes que participou de 
reuniões com o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e 
Centrais Sindicais para a alteração 
da Portaria 186;
 - Movimentadores de 
Mercadorias – a Confederação 
Nacional de Trabalhadores no 
Comércio (CNTC) criou uma 
comissão específica para tratar 
de assuntos referentes aos 
Movimentadores de Mercadorias;
 - Regulamentação da 

Categoria Comerciária – aguarda 
prazo regimental para ser votada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça antes de ser levada para 
a sanção presidencial;
- Reformas e ampliações na 
Colônia de Férias – já foram 
iniciadas as obras da Colônia de 
Férias em Guaratuba; 
 - Unificação da Database 
– todos os diretores aprovaram 
estudar a possibilidade de unificar 
a Database para o mês de Junho 
de 2013. 

Dirigentes sindicais de todo o Paraná participaram da reunião de diretoria.
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Próxima reunião de diretoria será realizada no dia 9 de novembro. 

Osmar presenteou a FECEP com livro sobre Assis Chateaubriand. Na oportunidade a FECEP doou uma Kombi para o SEC. Cascavel.



 Um pedido de vista do Deputado Dr. Grilo (PSL-
MG) suspendeu na última quarta-feira, dia 31, a apreciação 
do Projeto-Lei 3592, de Regulamentação da Profissão de 
Comerciário. Já aprovado pelo Senado Federal e pelas 
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e de Trabalho Administração e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados, o Projeto deve voltar à pauta após 
mais duas sessões da Comissão de Constituição e Justiça, 
o que deve ocorrer ainda nesta semana. O parecer do 
Relator, Deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA), depois de avaliar 
os aspectos técnicos e constitucionais do texto modificado 
pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público, é pela aprovação. Na ausência do Relator, por 
motivo de força maior, o Relatório foi lido em plenário pelo 
Deputado Luiz Couto (PT/PB). Depois de aprovada na CCJ, 
a Regulamentação dos Comerciários segue para sanção da 
Presidente Dilma Roussef. 
 A Diretoria da CNTC e delegações de Comerciários 
de todo o País acompanharam a leitura do Relatório Zezéu 
com a indicação de aprovação do Substitutivo originário 
do Senado, que beneficia 12 milhões de Comerciários 
brasileiros. Com a Regulamentação, a atividade de 
Comerciário deixa de ser uma função para se transformar em 
profissão, que deverá ser lançada na Carteira de Trabalho, 
com as garantias de jornada de trabalho diária fixada em 8 
horas e semanal de 44 horas. Qualquer alteração na jornada 
de trabalho do Comerciário, a partir da Regulamentação, 
que é uma reivindicação de décadas de trabalhadores no 
Comércio, somente poderá ocorrer através de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A Regulamentação 
estabelece também a jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos de revezamento, ficando vedada a 
utilização do Comerciário em mais de um turno de trabalho, 
à exceção do que for determinado através de negociação 
coletiva de trabalho. 
 O Presidente da FECEP Vicente da Silva participou 
na quarta-feira (31), da leitura do Relatório para aprovação do 
Projeto-Lei da Regulamentação. Nos dia 6 e 7 de novembro 
o Presidente da entidade também estará em Brasília para 
acompanhar a votação no Plenário da CCJ

Regulamentação seRá 
votada no iníCio de 

novembRo
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30 de outubRo - dia do 
ComeRCiáRio. 

80 anos de luta!
 O Dia do Comerciário nos remete a uma história de 
luta de uma das categorias mais antigas do Brasil, mas que 
ainda não é reconhecida legalmente como profissão. Esta 
data marca os comerciários como os precursores da luta 
dos trabalhadores na conquista da jornada de trabalho de 
oito horas diárias e do repouso aos domingos e feriados. 
Neste dia, a Federação dos Empregados no Comércio de 
Bens e Serviços/RS (Fecosul) cumprimenta a todos esses 
valorosos profissionais que recebem a população com 
tanta atenção e carinho, contribuindo para a autoestima 
e o bom atendimento do consumidor. Profissionais que, 
na maioria das vezes, esquecem as suas dificuldades 
pessoais, como a baixa remuneração, e, em muitos casos, 
ainda, precárias condições de trabalho, constituindo-se 
como parte fundamental da roda que a faz a economia 
girar. Completamos 80 anos desde aquele 29 de outubro 
de 1932, quando os comerciários aglomeraram-se no Largo 
da Carioca, no Rio de Janeiro, e marcharam em direção ao 
Palácio do Catete, com quase 5 mil pessoas, para exigir um 
trabalho mais digno e humanizado.
 O presidente Getulio Vargas os recebeu e nesse 
mesmo dia assinou o Decreto Lei N° 4.042, de 29 de outubro 
de 1932, que acabava com a carga horária de 12 horas 
diárias, passando para 8 horas, e instituía o repouso semanal 
remunerado aos domingos. O decreto-lei foi publicado no 
Diário Oficial do dia 30 de outubro de 1932, e assim marcada 
está a data como o Dia do Comerciário. O espírito de luta e 
a determinação daqueles companheiros comerciários, que 
foram os percursores de um movimento contra as precárias 
condições de trabalho, nos inspiram, até hoje, através de 
gerações, renovando a disposição de luta dos trabalhadores 
comerciários em defesa do desenvolvimento, da valorização 
da profissão com mais qualificação, melhores salários e 
condições de trabalho. 

Guiomar Vidor Presidente da Federação dos Empregados 
no Comércio de Bens e de Serviços/RS (Fecosul)


