




 Sede Administrativa 



Sindicato dos Empregados 

no Comércio de 

Cascavel e Região 

   Razão Social 



Fundado em 1985, completa em 2013, 29 

anos, prestando serviços defendendo os 

interesses dos trabalhadores do comércio 

    História 



Três décadas contribuindo com o 

desenvolvimento de Cascavel e Região 

    Participação comunitária 





Diretoria 2011/2015 



Retrospectiva 

2 0 1 3 







Janeiro e fevereiro 













Empresas promovem reuniões na sede da entidade 

Empresas do 

comércio usam 

a sala de 

reuniões da 

entidade para 

reuniões 



Assembléia nas empresas 

Empregados 

da Aluforte 

aprovaram, em 

assembléia, 

acordo de 

Compensação 

de Horas 



Paulo Morais debate custo 

do Transporte coletivo em 

reunião do Conselho 

Comunitário 

Assuntos de 

interesse público 



Reuniões do Fórum Sindical defendendo interesses da sociedade 



Reunião de diretoria 

Reuniões 

periódicas 

na sede da 

entidade  





Março e Abril 











Reuniões e 

palestras de 

empresas na 

sede do 

Sindec  em 

Cascavel 

Reuniões de empresas na sede da entidade 



Mensagem da diretoria 

Rendemos nossas homenagens ás mulheres 
Comerciárias que lutam todos os dias pela 
sustentabilidade do seu lar. 
 
Mulheres de fibra, guerreiras... 
Que oferecem a sua vida na construção de 
um mundo melhor. 
 
Mulheres que não desistem de sonhar e 
Muitas vezes até ultrapassam os limites do 
Possível na busca de seus ideais. 
 



Assembléia dos comerciários 

Aprovação do Rol de reivindicações para as 

negociações com o sindicato patronal. 

  





Maio e Junho 



"Para ser bem sucedido no trabalho, 

a primeira coisa a fazer é apaixonar-se por ele” 
(Mary Lauretta) 

 

 

"O gênio é um por cento de inspiração e 

noventa e nove por cento de transpiração”. 
 (Thomas Edison) 

1º de Maio, Dia do Trabalhador 













Julho e Agosto 













Setembro e Outubro 













Uma Kombi cheia de presentes, doces e salgados  





























































O presidente Paulo Morais 

se licencia do cargo e o vice 

Osvaldecy Pisápio assume 

interinamente 



Paulo Morais participa 

do Programa Sala de 

Debates da Rádio 

Globo de Cascavel 



O SindicCascavel, saúda a todos 

os trabalhadores do comércio 

nesse dia 30 de outubro, 

Dia do Comerciário. 
 

Homenagem da Diretoria 

 Dia do Comerciário 





Novembro e Dezembro 



Mais uma vez o presidente 

Paulo Morais se licencia do 

cargo e Osvaldecy Pisápio 

assume  



Confraternização de final de ano 
 

Diretoria, funcionários e prestadores de 

serviços se reuniram no salão social do 

Sindicato onde agradeceram o ano que 

passou, trocaram felicitações Natalinas e 

presentes desejando a todos um novo ano 

de  saúde e realizações 







































Balanço das atividades do Sindeccascavel 



Estrutura e equipe do Sindicato 



Presidente: Paulo Roberto Morais 



Vice-presidente: Osvaldecy Pisápio 



Homologação: Salete dos Santos 



Homologação: Adilson Ruth Peppes 



Assessoria jurídica: Gilmar Angoneze 



Assessoria de comunicação: Jair (Cleiton Costa) 

  



Contribuições sindicais : Degmar Pereira  



Secretária/recepcionista: Dora Palma 

  



Sala de espera para 

homologações 

Sala de leitura de 

jornais e revistas 



Sala de reuniões 

para 40 pessoas 

Salão com churrasqueira 

para 50 pessoas 



Garagem 

Cozinha com refeitório 

3 banheiros sendo um 

adaptado para atendimento  

a deficientes físicos  



  Sub-sede de Corbélia 

Galeria comercial onde está 

instalada a sub-sede do 

sindicato 

Ampla sala de reuniões 

para cursos e assembléias 



  Sub-sede de Corbélia 

Atendimento especial aos 

 comerciários de Corbélia 

Sala de recepção 



Sub-sede de Quedas do Iguaçu 

Visando 

descentraliza

r os serviços 

a entidade 

inaugurou 

uma sub-

sede em 

Quedas do 

Iguaçu. 



Novas perspectivas para 2014 

1 - Expansão do quadro associativo; 

2 - Assinaturas de novos convênios; 

3 - Integração dos comerciários em eventos da entidade; 

4 - Luta pelos interesses dos trabalhadores do comércio; 

5 - Participação em eventos culturais, sociais e esportivos; 

6 - Viabilizar a implantação de consultório médico e odontológico; 

7 - Palestras sobre saúde, relacionamento pessoal e social; 

8 - Cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional; 

9 -  Avaliação para implantação de novas subsedes; 



FINAL DE ANO... 

 

Momento de agradecimento. 



A DEUS pela saúde, paz,  

sabedoria e prosperidade. 



Aos comerciários que juntos fazem 

do Sindeccascavel um sindicato 

forte e respeitado junto à sociedade 



“Quando lutamos juntos pelo mesmo 

objetivo fica mais fácil transformar 

um sonho em realidade” 
 

Cleiton Costa-2010 







Fotos:                                                  Arquivo Sindeccascavel 

Logo Marcas:                                      Kriart, Danni Nicolino e Claudines Bortolon 

Assessoria de comunicação e edição: Jair da Costa (Cleiton Costa) 

 

Músicas: 

1. Cordilheira -  Orquestra Vitor Bass 

2. Valeska - Orquestra Vitor Bass 

3. Amigos - Sonho Encantado 

4. Sing Your Name – Terence Trent D Arbi  

Produzido e editado por: Academia Brasileira de Cultura Artística Ltda  

Ficha técnica 

Montagem e visual: ____________________________ 



Fim 


