


Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Cascavel e Região.



Na década de 70 Cascavel demonstrava sua pujança 

econômica e se firmava como um dos pólos produtivos e 

comerciais mais importantes do País.



Acompanhando a evolução da cidade um grupo 

de comerciários liderado pelo jornalista e 

professor de vendas Donato Ramos se organiza 

e forma uma associação dos profissionais 

empregados no comércio de Cascavel.



Na década de 80 muitas lojas de departamentos, ferragens, 

materiais de construção, móveis e eletrodomésticos, calçados, 

confecções, supermercados entre outras, se instalam na cidade.



Com a chegada e abertura de grandes lojas os 

líderes trabalhistas viram a necessidade de 

transformar a associação em um sindicato para dar 

mais suporte aos empregados.



Depois de muita luta, no dia 9 de maio de 1985 o 

sindicato é reconhecido pelo Ministério do 

Trabalho como a entidade representativa dos 

trabalhadores do comércio de Cascavel e região.



Era uma época de repressão e os patrões não permitiam 

que seus empregados participassem de manifestações e 

de reuniões sindicais sob ameaça de demissão. 



Mas, aos poucos a entidade foi crescendo as 

pessoas foram se associando e vendo que era 

importante participar de uma entidade sindical...



... Os empresários foram percebendo que o objetivo 

do sindicato não era de prejudicar os patrões, mas 

de garantir os direitos trabalhistas e sociais 

assegurados pela CLT e pela Constituição Federal.



SindecCascavel, 30 anos contribuindo com 

o desenvolvimento de Cascavel e Região



Como representante dos trabalhadores do 

comércio o SindecCascavel sempre é 

convidado a participar das discussões 

políticas e sociais de nossa cidade e região.



Com a parceria da Federação dos Trabalhadores no 

Comércio do Paraná, em 2010 o SindecCascavel

conquista a sua tão sonhada sede própria.



Diretoria 2011-

2015
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Resumo das atividades



1ª  reunião de diretoria de 2015 realizada na entidade



Planejando as ações da entidade para o ano de 2015



Diretores definem 

prioridades



Revista de convênios de sáude é entregue a 

associados



Subsede de Quedas 

do Iguaçu

SindecCascavel

descentraliza atendimento 

aos comerciários



Se faz presente nas 

assembleias e reuniões 

dos empregados nas 

empresas

O vice-presidente 

Osvaldecy Pisápio em 

reunião na Loja Boniatti de 

Cascavel



Assembleia com os comerciários 

discute rol de reivindicações para as 

convenções trabalhistas de 2015-2016



Proposições são aprovadas pelos comerciários presentes...



Proposta recebe o 

apoio dos comerciários



... E cem por cento 

votaram favorável. 



O presidente Paulo Roberto 

Morais e o vice Osvaldecy Pisápio

iniciam as negociações para as 

convenções trabalhistas com 

representantes do Sindilojas



Empresa é multada por abrir em dia 

não convencionado e dinheiro é 

repassado pelo SindecCascavel

aos empregados que trabalharam 

na referida data.



O SindecCascavel contratou dois 

novos funcionários para das mais 

agilidade ao atendimento aos 

comerciários e usuários

Bruna para a recepção

Elsion para homologação



Entidade mantém reuniões 

mensais em sua sede



As questões mais importantes são 

definidas democraticamente pelo 

voto dos associados.



O vice-presidente 

Osvaldecy Pisápio em 

assembleia dos 

empregados na 

empresa Deycon.

Colaboradores analisam 

as proposições antes de 

aprovarem.





Eleições Sindicais



A cada quatro anos, conforme 

estatuto, o SindecCacavel

realiza eleições de diretoria.

Esse ano apenas uma chapa se 

inscreveu.

A chapa Integração foi formada 

por antigos e novos 

comerciários.









UGT- União Geral dos Trabalhadores escalou uma comissão de eleição 

formada por sindicalistas para comandar e legitimar o pleito



Comissão Eleitoral reúne delegados e fiscais de urna que trabalharam 

no dia da eleição e passa as orientações. 



Comissão de eleição confere 

documentos e libera as urnas 

itinerantes aos fiscais.



Os votos foram computados pela Comissão e expostos num painel. 



Encerrada a votação e a Chapa 01 é eleita com 84% dos votos.



Paulo Roberto Morais é eleito 

presidente e vai para o seu 

quatro mandato consecutivo.



O presidente reeleito Paulo Morais agradeceu os comerciários por 

confiarem mais uma vez em seu nome e disse que sua marca é o trabalho 

e que tem muita energia e disposição para continuar lutando em prol dos 

direitos dos trabalhadores do comércio. Agradeceu também, a UGT e os 

companheiros sindicalistas da Comissão de eleição e colaboradores.



Posse da Nova Diretoria



A posse da nova diretoria teve como palco a Churrascaria Gandin de 

Cascavel e reuniu muitas autoridades e lideranças sindicais.



Paulo Roberto Morais deu as boas-vindas aos 

convidados agradecendo a presença de todos



O presidente da FECEP - Federação dos Comerciários do Estado do

Paraná Vicente da Silva presidiu a sessão solene de outorga de títulos

aos novos diretores do SindecCascavel.



O presidente da UGT-União Geral dos Trabalhadores 

Paulo Rossi prestigiou o evento parabenizando e 

desejando sucesso a nova diretoria



A presidente do Sindicado dos Comerciários de Guarapuava Mariza de Fátima 

Chimenes também parabenizou a nova diretoria.



O chefe da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego de 

Cascavel Joaquim Ribeiro também se fez presente



O secretário da FECEP – Remi Stelmach

também se manifestou desejando sucesso.



Paulo Morais recebe o certificado de posse 

das mãos do Dr. Vicente da Silva



O vice-presidente Osvaldecy Pisápio recebe o certificado 

das mãos de Paulo Rossi



O novo secretário Adilson Peppes recebe o 

certificado de Mariza Chimenes



A primeira suplente Aline Freitas recebe o certificado das mãos 

de Mariza Chimenes representando os demais diretores.



Depois de empossada a nova diretoria Paulo Morais 

agradeceu a presença e o prestigio das autoridades. 



Nova Diretoria para o quadriênio 2015-2019



O presidente posou para foto ao lado de jovens comerciárias.



Depois da posse todos foram convidados para

o jantar de comemorativo.



Em seu discurso Paulo Roberto Morais fez um 

agradecimento especial aos companheiros de 

sindicato, inclusive aos que partiram, mas que 

deixaram suas marcas de luta e de trabalho que 

ajudaram a transformar o Sindeccascavel numa 

entidade forte e representativa...



Se comprometeu continuar lutando com 

muita dedicação ao lado da nova diretoria 

em defesa da entidade e pela valorização 

da atividade profissional comerciária de 

Cascavel e Região. 





1ª Reunião de vários sindicatos da 

região com representantes da 

empresa I.Riedi visando novos 

acordos trabalhistas entre 

empregado e empresa.



2ª Reunião entre sindicatos e empresa 

I.Riedi fecha acordo trabalhista entre 

empregado e empresa.



A tesoureira Salete dos Santos em 

atendimento a comerciários



Assessor contável do Sindec Jairo Wacholz apresenta em reunião de diretoria 

o relatório de despesas referente a um ano de 2015.



Diretores acompanham 

explanação atentamente 

e tiram dúvidas com o 

sobre o relatório de 

despesas da entidade.



Osvaldecy Pisápio representa o 

sindicato em Assembleia Geral 

dos empregados na Empresa 

Multicabo, esclarecendo dúvidas 

dos trabalhadores. 



Osvaldecy Pisápio, em foto com os 

empregados da Empresa AF depois de 

reunião de serviço.



Funcionárias da empresa AF conversam sobre 

proposta de atividade em horário especial de final de 

ano. No detalhe a contagem dos votos.



Osvaldecy Pisápio participa de assembleia geral dos trabalhadores do 

Mercado Franzoni de Quedas do Iguaçu



Os empregados do Mercado 

Franzoni atentos as explicações e 

esclarecimentos de seus direitos 

antes de votarem.



Os empregados do Mercado Franzoni ouvem 

sobre seus direitos trabalhistas, antes de 

votarem proposta da empresa.



Ser Criança é Bom!



Todos os anos o SindecCascavel em 

parceria com o SESC realizam uma grande 

festa para a crianças dos comerciários.





A festa acontece nas dependências do SESC e 

muitas famílias levam as crianças para brincar.



Os acompanhantes 

também se divertem...



Monitores orientam as 

crianças como pintar 

e desenhar...



Voluntários ajudam na 

entrega dos comes...



... E bebes...



... Doces e salgados.



Equipamentos à disposição 

para brincar à vontade.



Crianças formam fila para pintura 

de tatuagem no rosto e nas mãos.



Os shows artísticos agradam 

os pequenos e os grandes.



Artistas do Grupo Bichows

mostraram suas habilidades e 

arrancaram risos da platéia.



Olhinhos vidrados nos 

artistas e em seus gestos.



A cada cena um encanto



Os pais também se divertiram 

com a apresentação artística.



O grupo agradou usando uma 

linguagem verbal e corporal com 

simplicidade e criatividade 



O presidente Paulo Morais com 

turbante Árabe em pose especial, 

ao lado dos artistas e das crianças.



Apoiadores do evento entregam prêmios as crianças sorteadas.



A cada dois meses as principais 

atividades do Sindeccascavel são 

estampadas num informativo..











Representantes do 

SindecCascavel

Adilson Peppes, e 

Osvaldecy Pisápio

participaram de 

reunião...  

... com empregados nas 

lojas do Shopping JL 

esclarecendo dúvidas 

pertinentes á atividade 

comerciária.





Estrutura e equipe do Sindicato



Presidente Paulo Roberto Morais



Vice-Presidente Osvaldecy Pisápio



Tesoureira e homologadora: Salete dos Santos



Secretário e Homologador: Adilson 

Ruth Peppes



Contribuições sindicais : Degmar Pereira 



Departamento Jurídico: Gilmar Angoneze



Comunicação e eventos: Jair (Cleiton Costa)



Dep. Administrativo: Dora Palma 



Elsion - Homologador



Bruna - Recepcionista



Sala de espera para homologações

Sala de leitura de 

jornais e revistas

Estrutura da sede



Sala de reuniões 

para 40 pessoas

Salão com churrasqueira 

para 50 pessoas

Estrutura da sede



Garagem

Cozinha com refeitório

Banheiros adaptados 

para atendimento 

a deficientes físicos 

Estrutura da sede



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 Corbélia



Visando 

descentraliza

r os serviços 

a entidade 

inaugurou 

uma sub-

sede em 

Quedas do 

Iguaçu.

Sub-sede de Quedas do Iguaçu



Colônia de Férias dos 

comerciários



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 - Implantação de subsede em Cafelândia e Capitão Leônidas 

Marques;

Perspectivas ara 2016



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
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