RELATÓRIO DE GESTÃO
FECOMÉRCIO CE 2017

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO
DO CEARÁ

COMPROMISSO E LEALDADE COM O DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
Fazer parte da história do Ceará e ser
integrante ativo na construção dessa
história, define bem o papel da Fecomércio
- Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Ceará. Criada e
mantida pelos empresários do comércio
de bens, serviços e turismo, a Fecomércio
iniciou sua atuação em 1948, período em
que a economia cearense era marcada
pela pecuária, o algodão e a agricultura de
subsistência, com atividades pré-industriais
ainda em estágio embrionário em fábricas de
óleos, curtumes, sabão, banhas de porco e
pesca.
Atualmente, os segmentos representados
pela
Federação
do
Comércio
são
responsáveis pela maior parcela do Produto
Interno Bruto (PIB) do Ceará. A Fecomércio
congrega 33 sindicatos, que representam
mais de 150 mil empresas atacadistas e
varejistas. Esse histórico dimensiona o
quanto a entidade está comprometida com
o desenvolvimento do Ceará. Não bastasse

o cumprimento de seu principal papel com a
representação das categorias econômicas,
a Fecomércio orienta e defende o setor nas
esferas municipal, estadual e federal, além
de desenvolver soluções para contribuir com
a sustentabilidade das empresas, como a
criação de serviços e produtos exclusivos.
O resultado disso tudo é um segmento
mais forte, capaz de oferecer produtos
e serviços de qualidade, seguindo uma
política transparente e comprometida com a
sociedade cearense e com o desenvolvimento
socioeconômico do Estado.
De forma a consolidar esse importante setor
e gerar resultados, a Fecomércio e todas as
instituições que compõem o Sistema (Sesc,
Senac e IPDC) impulsionam não apenas o
crescimento econômico, com a geração de
emprego e renda, mas oferece educação
profissional, pesquisas balizadoras para o
mercado e promove o bem-estar social, a
integridade administrativa e a qualidade de
vida de toda a sociedade.
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FECOMÉRCIO CEARÁ CONTRIBUI
PARA IMPORTANTES CONQUISTAS
DO SEGMENTO EM 2017

Ao longo de 2017, a Fecomércio-CE obteve
grandes conquistas com a ação de seus
colaboradores, sindicatos e empresários,
sempre visando o bem-estar daqueles
que fazem parte do Sistema e de todos os

cearenses. As realizações atestam o vigor e o
alcance dos propósitos sociais e econômicos
da instituição na orientação e defesa dos
segmentos, seja nas esferas municipal,
estadual ou federal.

CONFIRA AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
AO LONGO DO ANO PELA FECOMÉRCIO-CE
MAIO
INAUGURAÇÃO SEDE UNIFICADA
O Sistema Fecomércio implantou uma nova
sede administrativa unificada, onde estão
reunidas as gestões do Sesc, Senac e
Ipdc, instituições que integram o Sistema. A
unificação oferece mais fluidez e agilidade
na tomada de decisões e consolida a
integração do Sistema Fecomércio.
JUNHO
SISTEMA FECOMÉRCIO CRIA SAC
UNIFICADO E LANÇA CARTÃO
EMPRESÁRIO CONTRIBUINTE
Os clientes do Sistema Fecomércio
passaram a contar com um Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC) unificado.
Portanto, todos os programas de Educação

Profissional e a oferta dos serviços de saúde,
lazer, assistência, cultura e educação
podem ser acessados a partir de qualquer
unidade do Sistema. O SAC unificado
reforça a visão de Unificação dos Serviços
do Sistema Fecomércio-CE, ampliando a
oferta de serviços disponibilizados.
E, em reconhecimento ao Empresário, que
tanto contribui com o Sistema, foi lançada
uma nova categoria: a do Empresário
Contribuinte. Com o Cartão Sesc, o
empresário tem acesso a todos os serviços
do Sistema Fecomércio, com preços
diferenciados e vantagens exclusivas.
A nova categoria reconhece e agradece
a efetiva participação do empresário
do comércio em tudo que o Sistema
Fecomércio realiza.
3

AGOSTO
FECOMÉRCIO-CE GARANTE
RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA
EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO
O plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que os valores referentes ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) não integram a base de
cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS, dando ganho de causa para a
Fecomércio Ceará que, em 2007, entrou
com ação para a recuperação desses
valores pagos a mais, além de solicitar
a readequação das parcelas que ainda
estão para vencer do PIS e COFINS. São
beneficiadas as empresas associadas
aos sindicatos que compõe a base da
Federação ou que venham a se associar.
FECOMÉRCIO E FIEC ASSINAM
PROTOCOLO DE APOIO À CRIAÇÃO
DA CÂMARA DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA CEARÁ-ARGENTINA
O Protocolo de Intenções para apoiar a
criação da Câmara de Comércio e Indústria
Ceará-Argentina foi assinado na sede da
Federação das Indústrias do Estado do
Ceará (FIEC). A criação da Câmara abre
oportunidades para ambos os países.
O
documento leva a assinatura do presidente
do Sistema Fecomércio-CE, na ocasião,
Luiz Gastão Bittencourt, do presidente
da FIEC, Beto Studart, do embaixador
da Argentina no Brasil, Carlos Alfredo
Magariños, e do cônsul-geral da Argentina
em Belo Horizonte, José Cafiero.
SETEMBRO
FECOMÉRCIO-CE LANÇA
FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO
DO LEGISLATIVO
O Sistema Fecomércio Ceará lançou uma
nova ferramenta que está à disposição
dos sindicatos filiados e dos empresários
do comércio de bens, serviços e turismo
do Estado. É o Observatório do Comércio,
uma página localizada no site oficial da
Fecomércio com o objetivo de facilitar a
busca por projetos que estão tramitando
no Legislativo local e nacional, e que trata
de assuntos relacionados aos setores
representados.

A partir desse espaço, é possível ter
acesso às proposições em tramitação, o
conteúdo de cada projeto e a autoria deles.
Também são disponibilizados os resultados
dos projetos votados e como votou cada
parlamentar. O acompanhamento é feito
no Senado, Câmara dos Deputados,
Assembleia Legislativa do Ceará e
na Câmara Municipal de Fortaleza. A
ferramenta também contém informações
sobre todos os parlamentares cearenses,
vereadores, deputados e senadores, além
das notícias que estão sendo divulgadas
no âmbito político e que são de interesse
dos associados.
PROGRAMAS PARA OS SINDICATOS
INCENTIVO À GESTÃO DE EXCELÊNCIA
NOS SINDICATOS
À medida que a sociedade se organizou em
instituições, surgiram cada vez mais grupos
de pessoas com interesses em comum. Os
sindicatos patronais surgem, assim, como
as esferas fundamentais na representação
social das empresas, unindo os agentes de
um mesmo setor em busca das melhores
soluções para o seu segmento. A missão
dessas entidades é pensar e executar
práticas que beneficiem o crescimento
das empresas, trazendo benefícios para
comerciantes, empregados e para toda a
economia.
Como representante maior do comércio
de bens, serviços e turismo no estado,
a Fecomércio-CE reúne todos esses
sindicatos e oferece a eles suporte em
várias áreas. O principal objetivo dessa
relação é facilitar a organização e o
aperfeiçoamento dos sindicatos para que
eles possam desempenhar seus papéis e
obter melhores resultados. Para alcançar
esses objetivos, a Fecomércio desenvolve
uma série de programas com seus afiliados
na capital e no interior.
Visando
aprimorar
a
gestão
dos
empreendimentos comerciais, a Federação,
em parceria com o Sebrae, desenvolve
o projeto “Fortalecimento do Comércio”,
o projeto trabalha com a publicação de
Guias de Orientação Empresarial, criados
especialmente para cada sindicato e setor.
As publicações contemplam a capital e o
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interior e trazem, dentre outras coisas, uma
lista completa dos serviços disponibilizados
tanto pelos sindicatos, quanto pelo Sistema
Fecomércio. No ano de 2017, as publicações
ganharam uma inovação: a versão digital.
Com a nova versão, os Guias passam a ter
maior alcance.
Desde
seu
lançamento,
os
Guias
contemplam 12 segmentos, dentre os 33
sindicatos filiados, que representam 150
mil empresas cearenses. Para 2018, outros
sindicatos deverão ser contemplados.
SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO
SINDICAL (SEGS)
Os sindicatos são mais fortes quando agem
juntos e seguem as mesmas diretrizes.
A partir dessa visão, a Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC) criou o SEGS - Sistema
de Excelência em Gestão Sindical, que
atende às federações e aos sindicatos.
O programa busca alinhar as práticas de
gestão sindical em todo o País e prima
pela excelência desses processos, além
de preparar os representantes dos setores
para uma melhor atuação na defesa das
empresas que representam.
Entre os principais objetivos do programa,
estão: permitir às entidades sindicais a
identificação de seu grau de desenvolvimento em gestão e de necessidades de
melhoria, facilitar a implantação de práticas
gerenciais necessárias ao incremento dos
resultados das entidades e possibilitar o
compartilhamento de cases de sucesso
e resultados conquistados. Para alcançar
os resultados, o SEGS disponibiliza
capacitações e consultorias, modelos
e ferramentas gerenciais, sistema de

avaliação e outras atividades. Além da
Federação, 23 sindicatos participaram do
SEGS no Ceará.
DIRETORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
E DAS REPRESENTAÇÕES
Não é à toa que a atividade comercial tem
intrínseca ligação com o surgimento das
primeiras cidades ao redor do mundo. A forma
como a sociedade se organiza e as leis que
a regem têm reflexos diretos no comércio,
assim como também são impactados por
ele. Atuar de forma permanente junto às
instituições responsáveis pela elaboração
desses regimentos, também é papel
da Fecomércio-CE, que conta com a
Diretoria de Gestão Institucional e das
Representações para desempenhar tal
função.
A Diretoria de Gestão acompanha as
atividades legislativas, desde a esfera
municipal até a nacional, a fim de
identificar o que pode gerar impacto direto
na atividade comercial. Além de monitorar
esses projetos, a Assessoria acompanha
a atuação dos representantes legais da
Fecomércio-CE, oferecendo suporte e
orientação quando necessário. O órgão
também produz materiais como Informativo
Institucional, Agenda de Pautas e Eventos
Legislativos, Sinopse Legislativa, Relatório
de Representações e, a partir de 2017, conta
com uma importante plataforma eletrônica,
citada anteriormente: “observatório do
comércio”. Esta ferramenta desenvolvida
pela Federação e disponível no site da
instituição, possibilita a busca de projetos
em tramitação, autoria e votação dos
parlamentares no Legislativo local e
nacional.

CONFIRA ALGUNS PROJETOS ACOMPANHADOS EM 2017
PLO Nº 1 /2016 – OCUPAÇÃO DO SOLO
O projeto de lei em apreço regula o uso e
a ocupação do solo nas Microzonas de
Densidade e nas Zonas Especiais, define
diretrizes e normas relativas ao sistema
viário e faz a relação deste com o uso do solo
urbano.

Com a aprovação da Lei de Uso e Ocupação
do Solo (Luos) de Fortaleza, pela Câmara
dos Vereadores, abriu-se a possibilidade de
crescimento do setor e, consequentemente,
a ampliação da geração de mais empregos
na cidade. O Sistema Fecomércio, como é
próprio da sua atuação, acompanhou, desde
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2016, a tramitação da proposta, o Projeto
de Lei Complementar (PLC) nº 01/2016,
acreditando que a aprovação melhora o
reordenamento da capital.
PLO 342/2017 – HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO
Estabelece o horário de funcionamento do
comércio varejista e atacadista no município
de Fortaleza.
Outra aprovação importante foi o projeto de
lei que flexibiliza o horário de funcionamento
do comércio de rua da Capital cearense. “Esta
é uma grande conquista para a FecomércioCE, por ser uma reivindicação antiga que luta
por uma concorrência igual entre o comércio
de rua e os que funcionam em regimes mais
flexíveis”, destaca Cláudia Brilhante, diretora
institucional da Fecomércio.
LEI 13.467 - REFORMA TRABALHISTA
Em
âmbito
nacional,
a
Federação
acompanhou
os
desdobramentos
da
Reforma Trabalhista, dando suporte e
apoio jurídico aos empresários e sindicatos.
Foram esclarecidas questões pertinentes
apresentadas sobre a sua aplicabilidade,
especialmente em relação à jornada de
trabalho. Além disso, a Federação, realizou
workshops e elaborou cartilha (disponível na
versão web) que elenca os principais pontos
da Reforma Trabalhista e as mudanças
ocorridas com a proposta.
Em
2018,
a
Federação
continuará
monitorando os principais projetos de lei
que interferem nos seus segmentos. Além
de contribuir com a transparência para os
empresários, sindicalistas e sociedade em
geral.
PRODUTOS E SERVIÇOS
QUE FACILITAM A ROTINA
Todos os projetos e esforços da FecomércioCE são realizados com a mesma finalidade:
promover o desenvolvimento do setor,
impactando positivamente o cotidiano de
todos aqueles que estão, de alguma forma,
ligados ao comércio de bens, serviços e
turismo no Estado. Ao longo dessas sete
décadas, a
Instituição trabalha para fortalecer e fechar
bons negócios, através de produtos e

serviços com valores e condições especiais.
É uma rede de benefícios que facilitam o dia
a dia dos empresários cearenses. Confira:
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Em parceria com a Certisign, a FecomércioCE atua como Autoridade de Registro na
emissão de Certificados Digitais. Com pontos
de atendimento em Fortaleza e no Interior, o
serviço dispõe de atendimento diferenciado
e valores especiais. Por identificar no meio
eletrônico, ele permite que diversos serviços
sejam realizados sem a necessidade da
presença física, o que significa: agilidade
nos processos, sustentabilidade e redução
de custos.
TELEFONIA MÓVEL
Para quem procura as melhores soluções
de telefonia móvel para a empresa, conheça
nossa parceria. Com ela você adquire com
qualidade e transparência, as melhores
soluções de comunicação para sua empresa.
Atendimento personalizado que dispõe de
plantão, inclusive nos finais de semana, e
com as melhores tarifas do mercado.
CARTÕES CORPORATIVOS
Sindicatos e empresas do segmento
podem contar com convênio para cartões
corporativos. O cartão tem utilidade múltipla
e agrega pagamento, compras no varejo
e pré-pagamento de transporte urbano,
combustível, vale alimentação, cesta básica,
entre outros.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
A Fecomércio-CE dispõe de convênios
com descontos especiais em cursos de
graduação e pós-graduação em Instituições
de Ensino Superior. O convênio é nacional,
portanto, o associado pode escolher estudar
em qualquer uma das unidades integrantes
do grupo parceiro, espalhadas pelo país.
PLANOS DE SAÚDE
A Federação do Comércio também
proporciona ao Empregador do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Ceará,
convênios com operadoras de Planos de
Saúde. São ofertados benefícios com ampla
cobertura e vantagens exclusivas.
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COMPRA DE CARRO ZERO KM
Por meio de parceria exclusiva com uma
revendedora de automóveis, a FecomércioCE oferta aos seus associados a oportunidade

de comprar um carro zero km com descontos
exclusivos de fábrica. Além disso, você
também pode ter acesso a condições
promocionais mensais exclusivas.

IPDC

PESQUISAR PARA DESENVOLVER
Muito além de oferecer um produto ou
serviço e esperar que alguém se interesse
por comprá-lo, a atividade comercial exige
expertise e planejamento para dar bons
resultados. Especialmente em um mercado
tão competitivo, saber o que oferecer,
quando e para quem, pode ser a diferença
entre o sucesso e o fracasso. Como uma
entidade que trabalha essencialmente para
colaborar pelos melhores resultados nesse
setor, a Fecomércio-CE mantém um dos
principais centros de pesquisa econômica do
estado do Ceará: o Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento do Ceará (IPDC).
O Instituto foi criado em 1998 para
proporcionar aos empresários cearenses
dados locais, visto que o comportamento
do mercado pode variar significativamente
de acordo com o lugar. Sistematicamente, o
IPDC realiza onze pesquisas. Além dessas,
são feitas pesquisas temáticas em datas
especiais para o comércio (como Natal e
Dia das Mães) e também sob demanda para
empresas e organizações, entre estas, o
Sesc e o Senac.
A realização das pesquisas envolve, além da

equipe fixa do Instituto, um grupo variado de
pesquisadores treinados que pode chegar a
até 150 pessoas, -dependendo do trabalho.
A participação também é variável e pode ser
presencial ou online com metodologia definida
de acordo com cada tipo de pesquisa.
Através do trabalho do Instituto, são
coletadas informações como indicadores
de desempenho do comércio e seus vários
ramos de atividade, variação de preços,
capacidade de endividamento do consumidor
e o medo do desemprego entre a população.
Outros dados são referentes às perspectivas
dos economistas quanto à economia nacional
e mundial e as tendências das ações entre
o empresariado. Os resultados de tudo isso
são publicados no site da Fecomércio-CE
e auxiliam os empresários a tomarem as
decisões mais acertadas de acordo com as
tendências do mercado e o comportamento
do consumidor.
Somente em 2017, o Instituto realizou
187 pesquisas para auxiliar nas ações
de planejamento e desenvolvimento das
empresas do segmento no Ceará.
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DIRETORIA
PRESIDENTE
Luiz Gastão Bittencourt da Silva (Presidente
Licenciado)

Diretores para Assuntos de Consumo
José do Egito Frota Lopes Filho
Orlando Pontes Magalhães

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Maurício Cavalcante Filizola – Presidente

SUPLENTES DA DIRETORIA
José Afonso Bezerra Júnior, Paulo Bezerra
de Sousa, Nelson Gomes da Silva, João de
Sousa Frota Neto, Fábio Gaspar Barreto
Cavalcante, Raniere Paulino de Medeiros,
José Eliardo Martins, Atualpa Rodrigues
Parente, Luis José de Menezes e Souza,
Manoel Luciano Fonteles, Suelda Maria
Martins Silva, João Maia Santos Júnior,
Vicente Borges Neto, José Ednardo de
Assis, José Ailson Nascimento dos Santos,
Alexandre Gadelha Felix, Eliezer Santos
Sobrinho, Ragner Queiroz Silva, Juceliano
Ferreira da Silva, Francisco José de Oliveira
Filgueiras, Laura Andreia Farias Paiva, José
Bezerra de Sousa, João Airton de Almeida
Monteiro, José Ernesto Parente de Alencar,
Roberto Jorge Teixeira, Orlando Braga de
Almeida, Antônio Vianney Campos, Manoel
Messias de Lima e Reginaldo Nogueira
Braga;

Vice-presidentes
José Cid Sousa Alves do Nascimento
Sérgio Braga Barbosa
Ranieri Palmeira Leitão
Circe Jane Teles da Ponte
Giovan de Oliveira
Benoni Vieira da Silva
Francisco Alberto Bezerra
Expedito Edilson Mota Borges
Josué Ubiranilson Alves
Secretários
Luiz Fernando Monteiro Bittencourt
José Gilson Ribeiro de Alencar Parente
Fabiano Barreira da Ponte
Tesouraria
Francisco Everton da Silva
Paulo Henrique Costa Silva
Cláudia Maria Meneses Brilhante Maia
Diretores para Assuntos Sindicais
Carlos Tadeu Rodrigues Rolim
Francisco Naugusto Freire Silva
Francisco Ernani Rios Filho
Aníbal Capelo Feijó
Diretores para Assuntos de
Desenvolvimento Comercial
Ananias Magalhães Neto
Maria Aures Muniz dos Santos
Diretores para Assuntos de Crédito
José Everton Fernandes
Horácio Bezerra de Menezes Filho
Diretores para Assuntos de Relações
do Trabalho
Antônio Félix da Silva
Francisco Ozair Gomes de Lima

Conselho Fiscal
João Félix de Majela Filho
Francisco Alberto Alves Pereira
e Celso Nogueira Sobrinho
Suplente do Conselho Fiscal
Ricardo Ulysses Loureiro de Medeiros
José Moreira Sobrinho e
Francisco Clayton de Sousa Batista
Delegados Representantes junto à
Confederação Nacional do Comércio
Luiz Gastão Bittencourt da Silva,
Maurício Cavalcante Filizola e
Francisco Everton da Silva
Suplentes de Delegados Representantes
junto à Confederação Nacional
do Comércio
José Cid Sousa Alves do Nascimento
Luiz Fernando Monteiro Bittencourt
e Sérgio Braga Barbosa
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SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
DO CEARÁ (SENAC-CE)
Endereço: Sede da Fecomércio
Telefone: (85) 3270.5497
E-mail: diretoriaregionalceara@ce.senac.br
Site: www.ce.senac.br
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Diretoria Regional: Rodrigo Leite Rebouças
Diretoria de Educação Profissional: Georgia
Philomeno Gomes Carneiro
Diretoria Administrativo-Financeira: Gilberto
Barroso da Frota
Atua em todos os municípios do Ceará e
possui unidades em: Fortaleza (Centro e
Aldeota), Aquiraz, Cedro, Crato, Iguatu,
Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do
Norte, Maranguape, Quixadá e Sobral.
Atribuições: desenvolver pessoas e
organizações para o mundo do trabalho com
atividades educacionais e disseminação
de conhecimento no comércio de bens,
serviços e turismo.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DO CEARÁ (SESC-CE)
Endereço: Sede da Fecomércio
Telefone: (85) 3195.8704
E-mail: diretoriaregional@sesc-ce.com.br
Site: www.sesc-ce.com.br

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Diretora Regional: Rodrigo Leite Rebouças
Diretoria de Programação Social (DPS):
Patrícia Carnevalli Rinaldi de Paiva
Diretoria de Administração e Finanças
(DAF): Domingos Sávio da Costa
Atua em todos os municípios do Ceará e
possui unidades em: Fortaleza, Juazeiro
do Norte, Iguatu, Sobral, Crato, Aracati,
São Gonçalo do Amarante, Quixeramobim,
Crateús, Ibiapina e Iparana.
Atribuições: contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos comerciários, seus
dependentes e comunidade por meio das
ações de educação, cultura, lazer, saúde e
promoção social.
INSTITUTO DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ (IPDC)
Endereço: Sede da Fecomércio
Telefone: (85) 3270 4271
Atribuições: realizar e desenvolver
pesquisas, sobretudo, de viés econômico,
fornecendo dados referentes ao
comportamento do consumidor, à situação
econômica do comércio local e às
tendências de mercado e de consumo dos
fortalezenses.

SINDICATOS
01 - Sind. das Emp. Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (SINDIEVENTOS)
02 - Sind. das Empr. de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (SEACEC)
03 - Sind. das Emp. de Informática, Telecomunicação e Automação do Ceará - (SEITAC)
04 - Sind. das Locadoras de Veículos Automotores do Estado do Ceará (SINDLOCE)
05 - Sind. do Com. Atacadista de Medicamentos, Perfumaria, Higiene Pessoal
e Correlatos do Estado do Ceará (SINCAMECE)
06 - Sind. do Com. Atac. de Materiais de Construções, Carvão Vegetal e Lenha de Fortaleza
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07 - Sind. do Com. Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado do Ceará
08 - Sind. do Com. de Peças e Serviços para Veículos do Estado do Ceará (SINCOPEÇAS)
09 - Sind. Do Com. Var de Maquinismo, Ferragens e Tintas de Fortaleza - (SINDITINTAS)
10 - Sind. do Com. Varejista de Prod. Farmacêuticos de Estado do Ceará (SINCOFARMA )
11 - Sind. do Comércio Atacadista de Carnes Frescas e Congeladas de Fortaleza
12 - Sind. do Comércio Atacadista de Sobral
13 - Sind. do Comércio Atacadista de Iguatu
14 - Sind. do Comércio Varejista de Carnes Frescas de Fortaleza
15 - Sind. do Comércio Varejista de Cascavel
16 - Sind. do Comércio Varejista de Frutas e Verduras de Fortaleza (SINCOFRUTAS)
17 - Sind. do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caucaia
18 - Sind. do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza
19 - Sind. do Comércio Varejista de Livros do Estado do Ceará (SINDILIVROS )
20 - Sind. do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Maranguape
21 - Sind. do Comércio Varejista de Pacajus (SINCOVAP)
22 - Sind. do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza - SINDILOJAS FORTALEZA
23 - Sind. dos Centros de Formação dos Condutores de Veículos do Estado
do Ceará (SINDCFC’S)
24 -Sind. dos Corretores de Moda de Fortaleza e Região Metropolitana (SINCOM)
25 -Sind. dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Crato
26 -Sind. dos Lojistas do Comércio de Juazeiro do Norte - SINDILOJAS J. do NORTE
27 -Sind. dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará ( SIRECOM-CE)
28 -Sind. Regional dos Empregadores Lojistas em Iguatu - SINDILOJAS IGUATU
29 - Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores Estado do Ceará (SINDIVEL)
30 - Sindicato das Empresas de Lavanderias do Estado do Ceará (SINDELACE)
31 - Sind. dos Salões de Barbeiros e de Cabeleireiros Institutos de Beleza
e Similares de Fortaleza ( SINDIBEL)
32 - Sindicato do Comércio Varejista de Material Ótico Fotográfico
e Cinematográfico do Estado do Ceará
33 - Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Maquinas e Ferramentas
no Estado do Ceará - SINDILEQ-CE
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