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Sindicato completa 85 anos, 
cada vez mais forte!
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Amigo Comerciário,

Estamos num ano especial na história do seu Sindicato. Ao 

completar 85 anos de fundação, o Sindicato dos Comerciários 

tem muito a celebrar pelas vitórias e conquitas alcançadas 

para a classe trabalhadora. Em todos estes anos, o seu 

Sindicato evoluiu e se destacou como um dos mais atuantes e 

hoje é referência sindical no Brasil e até no exterior. Desde que 

João Adolfo Bauer deu inicio à esta entidade, o Sindicato vem 

cumprindo seu papel de defender os seus direitos. Atualmente 

fazemos um trabalho de renovação da entidade 

onde lançamos a nova marca do Sindicato, bem 

como investimos em mais estrutura na sede com 

mais médicos, advogados, atendentes, dentistas 

além de centenas de convênios que facilitam a 

vida dos associados.

Somos hoje milhares de associados que fazem o 

Sindicato cada vez mais forte. Hoje o seu sindicato 

tem voz na sociedade para contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social de Joinville e região. Temos a Patrulha 

Comerciária que faz um trabalho ímpar na fiscalização do 

cumprimento dos acordos treabalhistas, enquanto que ao 

mesmo tempo temos o Ministério do Trabalho como um 

grande aliado para fazer valer os direitos dos trabalhadores.

Além disso o seu Sindicato continua investindo no seu lazer 

com os eventos sociais e esportivos que reúnem a família 

comerciária com muita alegria e diversão, e tudo sem custo 

para quem é sócio do Sindicato.

Estamos terminando um ano difícil na política e economia 

do nosso país, mas acreditamos que em 

2016 seremos fortes e criativos para juntos 

vencermos as dificuldades e buscar a 

retomada do crescimento de Joinville e 

do nosso país, gerando mais empregos e 

recuperando a renda dos comercários e seu 

poder de consumo junto às suas fampílias.

Nesta ediçãop da nova Revista Comerciários, 

você poderá conferir o que de melhor tem acontecido, 

e também entender melhor o trabalho da equipe do seu 

Sindicato que com uma diretorica incasável na busca dos 

seus direitos, faz valer o seu lema de sempre fazer mais pelos 

comerciários.

Que este Natal seja de muitas vendas e que nos lares da 

família comerciária esteja presente o espírito da paz e da 

união com as bençãos de Deus.

Boas festas e um Natal abençoados.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente

Praça da Bandeira, 59, Centro

Fone: (47) 3444-4789

Atendimento: Ter e Qui 9h às 11h e das 14h às 17h

Atende também Araquari e Barra do Sul

Subsede 
São Francisco do Sul

Subsede
Itapoá
Av. Brasil, 2798, Centro

Fone: (47) 3443-0923

Atendimento: Seg a Sex 13h30 às 17h30

Atende também Garuva.

Subsede
Barra Velha
Rua Ari Nogueira dos Santos, 125, Centro

Fone: (47) 3456-0222

Atendimento: Seg e Ter 14h às 16h30

Homologações: Qua 9h às 11h e das 14h às 17h

Atende também São João do Itaperiú.

Recreativa
dos Comerciários
Rua Urussanga, 211, fundos

Bucarein - Joinville - Santa Catarina

 Informações:

(47) 3026.2464

(47) 3029.2564

“Em 2016 seremos 
fortes e criativos para 

juntos vencermos 
as dificuldades e 

buscar a retomada do 
crescimento de Joinville 

e do nosso país”
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No dia 10 julho foram realizadas as eleições de diretoria do Sindicato dos Comerciários, a chapa única foi eleita com 

98,8% dos votos, um número expressivo que deixa claro a confiança e satisfação dos sócios. Waldemar Schulz Jr. 

(Mazinho), foi reeleito como presidente juntamente com a diretoria acima nominada. “Essa nova gestão, que será 

feita por novos e experientes diretores, será um grande desafio, pois estamos sempre buscando fazer mais e melhor. 

Em contrapartida, temos uma diretoria capaz, disposta e cheia de vontade de trabalhar e lutar lutar pela classe 

comerciária,” afirma o presidente Mazinho.  

ELEIÇÃO

Diretoria do Sindicato 
é eleita com 98,8% dos votos

Os associados com a palavra

“Fiz questão de vir votar hoje, já estou 
aposentado há 20 anos e nunca perdi 
uma festa (para os aposentados 
realizada pelo Sindicato). Vim hoje 
mostrar meu apoio a Diretoria e a 
esse Sindicato que gosto tanto, e 
que faz muito por todos nós”. 

Dagoberto Schmidlin, sócio aposentado 

“Não perderia por nada a eleição, 
gosto muito do Sindicato e de todos 
os Diretores. Sempre que uso os 
serviços sou muito bem atendida e 
já ganhei muitos prêmios (sorteados 
durante os eventos realizados pelo 
Sindicato) ao longo dos anos”. 

Creusa Cardoso Pacheco, sócia aposentada 

“Fico feliz em participar das eleições 
do Sindicato, gosto muito da 
entidade e dos serviços oferecidos, 
e o melhor é que não sou somente 
eu que usufruo, minha mãe (como 
dependente) utiliza muito também”. 

Simone Mateus Batista, sócia 

Em pé da esquerda para a direita: Lauro Eleoterio, Joani H. Dias, Antonio 
Cezar Aguiar, Rogerio Holz, Abel Koskoski Sobrinho, Olivio Schiochet, 
Nilton Alves Fagundes, Audiere Rodolfo Glatz, Jair Pereira, Laurindo 
Antunes De S. Filho, Antonio Lourenço Da Silva, Nelson Batista De 
Almeida, Jaime Da Rosa, Alvacir Adalirio Da Cunha, Sergio Eduardo Gomes.

Sentados da esquerda para a direita: Luciane Terezinha De Oliveira, Luiz 
Carlos Xavier, Roberto Luiz Siedschlag, Waldemar Schulz Jr (Mazinho), 
Leonardo Patzelt, Paulo Cesar Oliveira, Roseli Ap. Mazzocco Fernandes, 
Jessica Leithold.

Diretoria eleita: 
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COMÉRCIO DE RUA
01 a 04.12.2015
terça à sexta-feira 

 HORÁRIO NORMAL 

 05.12.2015
sábado 

 Até às 18h

 06.12.2015
domingo 

 FECHADO 

 07 a 11.12.2015
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 12.12.2015
sábado 

 Até às 19h

 13.12.2015
domingo 

 Das 15h às 21h 

 14 a 18.12.2015
segunda à sexta-feira 

 Até às 21h 

 19.12.2015
sábado 

 Até às 21h 

 20.12.2015
domingo 

 Das 15h às 21h

 21 a 23.12.2015
segunda a quarta 

 Das 09h às 22h

24.12.2015
quinta-feira 

 Até às 16h

 25.12.2015
sexta-feira 

 FECHADO 

 26.12.2015
sábado 

 Até às 13h

 27.12.2015
domingo 

 FECHADO 

 28 a 30.12.2015
segunda a quarta 

 HORÁRO NORMAL 

 31.12.2015
quinta-feira 

 FECHADO 

 01.01.2016
sexta-feira 

 FECHADO 

 02.01.2016
sábado 

 HORÁRIO NORMAL 

 03.01.2016
domingo 

 FECHADO 

LOJAS DE SHOPPING
 01 a 05.12.2015

terça a sábado 
 Das 10h às 22h

 06.12.2015
domingo 

 Das 14h às 20h

 07 a 12.12.2015
segunda a sábado 

 Das 10h às 22h

 13.12.2015
domingo 

 Das 14h às 22h

 14 a 19.12.2015
segunda a sábado 

 Das 10h às 22h

 20.12.2015
domingo 

 Das 10h às 22h

 21 a 23.12.2015
segunda e quarta-feira 

 Das 10h às 22h 

 24.12.2015
quinta-feira 

 Das 10h às 17h

 25.12.2015
sexta-feira (Natal) 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 26.12.2015
sábado 

 Das 10h às 22h

 27.12.2015
domingo 

 Das 14h às 20h

 28 a 30.12.2015
segunda a quarta-feira 

 Das 10h às 22h

 31.12.2015
quinta-feira 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 01.01.2016
sexta-feira 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 02.01.2016
sábado 

 Das 10h às 22h

 03.01.2016
domingo 

 Das 14h às 20h

NATAL

É facultado às empresas do comércio varejista de Joinville a prorrogarem o horário de trabalho de seus empregados no mês de 
dezembro/2015, com exclusão dos menores e obedecidos as normas dos artigos 59, 66 e 71, da CLT, no período compreendido 
de 1º de dezembro de 2015 a 1º de janeiro de 2016 conforme segue:

Fornecimento gratuito de lanches:
As empresas pagarão para cada empregado, 
que se encontrar em regime de horas extras 
especiais, à título de refeição, sendo jantar 
de segundas às sextas-feiras e almoço aos 
sábados, o valor de R$ 15,00 (quinze reais), ou 
facultativamente, poderão fornecer um ticket-
alimentação ou convênio com restaurante para 
fornecimento da referida refeição, concedendo 
intervalo intrajornada mínimo de 01 (uma) hora.
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CONCESSIONÁRIAS
01 a 04.12.2015
terça à sexta-feira 

 HORÁRIO NORMAL 

 05.12.2015
sábado 

 Até às 18h

 06.12.2015
domingo 

 Das 9h às 17h 

 07 a 11.12.2015
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 12.12.2015
sábado 

 Até às 18h 

 13.12.2015
domingo 

 FECHADO 

 14 a 18.12.2015
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 19.12.2015
sábado 

 Até às 18h 

 20.12.2015
domingo 

 FECHADO 

 21 a 23.12.2015
segunda a quarta 

 Até às 20h

 24.12.2015
quinta-feira 

 Até às 13h 

25.12.2015
sexta-feira 

 FECHADO 

 26.12.2015
sábado 

 Até às 13h

 27.12.2015
domingo 

 FECHADO 

 28 a 30.12.2015
segunda a quarta 

 HORÁRIO NORMAL 

 31.12.2015
quinta-feira 

 FECHADO 

 01.01.2016
sexta-feira 

 FECHADO 

 02.01.2016
sábado 

 Até às 13h

 03.01.2016
domingo 

 FECHADO 

SUPERMERCADO
24.12.2015

quinta-feira
Até às 18h

25.12.2015
sexta-feira

FECHADO 

31.12.2015
quinta-feira

Até às 18h

01.01.2016
sexta-feira

FECHADO 

04 de janeiro – Dia facultativo de trabalho 
Fica acordado que 04 de janeiro de 2016 (segunda-feira) 
será um dia facultativo de trabalho, sendo assim, as 
empresas que abrirem seus estabelecimentos fornecerão 
gratuitamente um vale compras no valor de R$ 77,00 
(setenta e sete reais), para todos os empregados que 
estiverem trabalhando nesta data. 

31 de dezembro - Dia facultativo de trabalho 
De acordo com a Convenção o dia 31-12 é facultativo, 
sendo assim, as empresas que optarem por abrir nesta 
data devem fornecer gratuitamente um vale compras 
de R$ 77,00 (setenta e sete reais), por empregado que 
prestar serviço naquele dia.

ATACADOS

Fornecimento gratuito de lanches:
As empresas pagarão para cada empregado que se encontrar 
em regime de horas extras, à título de refeição, o valor de 
R$ 20,00 (vinte reais) ou, facultativamente, no mesmo valor, 
poderão fornecer um ticket-alimentação ou convênio com 
restaurante.
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CARNAVAL

HORÁRIO ESPECIAL 
DE CARNAVAL 
DO COMÉRCIO 
DE JOINVILLE

COMÉRCIO DE RUA
06.02.2016

sábado 
 Até às 13h00

 07.02.2016
domingo 

 FECHADO 

 08.02.2016
segunda-feira 

 FECHADO 

 09.02.2016
terça-feira 

 NORMAL 

 10.02.2016
quarta-feira

  NORMAL 

CONCESSIONÁRIAS
06.02.2016

sábado 
 Até as 13h

 07.02.2016
domingo 

 FECHADO 

 08.02.2016
segunda-feira 

 FECHADO 

 09.02.2016
terça-feira 

 FECHADO 

 10.02.2016
quarta-feira 

  NORMAL 

LOJAS DE SHOPPING
06.02.2016

sábado 
 HORÁRIO NORMAL 

 07.02.2016
domingo 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 08.02.2016
segunda-feira 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 09.02.2016
terça-feira 

 NORMAL 

 10.02.2016
quarta-feira 

 NORMAL 

FISCALIZAÇÃO

Com a chegada dos horários diferenciados do final de 

ano, você trabalhador deve estar atento aos seus direitos 

como horas de trabalho, lanches e demais benefícios que 

estão nos acordos entre os sindicatos. Se você ficar em 

dúvida entre em contato pelo Disk Denúncia e acione a 

Patrulha Comerciária. Nossa equipe irá até o local para 

checar as denúncias. E você pode ficar tranquilo que 

sua identidade não é revelada. Além das denúncias, a 

Patrulha Comerciária também irá passar em vários pontos 

comerciais e irá procurar os trabalhadores para verificar 

como estão os cumprimentos dos acordos estabelecidos.

Patrulha comerciária nas ruas

Disk Denúncia
3205 9333

Conte sempre com a Patrulha Comerciária. 
Ela está aí para ajudar você comerciário.

6



ENTIDADE

O Sindicato dos Comerciários e a Agência Linkers 

realizaram no dia 30 de junho, um café da manhã 

comemorativo com a turma de alunos do SESC que 

ajudou a criar a comunicação da Festa de Dia das 

Crianças de 2014 do Sindicato. Além de receberem dvd´s 

com o registro do processo de criação e da festa em si, 

a turma também pode conferir o prêmio Manchester de 

Propaganda conquistado pela campanha.

Para combater a crise e gerar mais empregos durante o 

Natal, os Sindicatos Laboral e Patronal se uniram numa 

campanha para estimular as compras dos presentes de 

fim de ano.

Com isso a cidade arrecada mais impostos que resultam 

em benefícios para todos como saúde, educação e 

O Sindicato dos Comerciários foi mais uma vez apontado 

como “Sindicato mais Atuante” pelo prêmio de pesquisa 

Podhium. O troféu foi entregue em uma cerimônia 

realizada no dia 14 de agosto em Joinville. Toda a equipe 

do Sindicato sente-se imensamente feliz com o prêmio e 

acima de tudo, com o carinho e confiança que os sócios 

comerciários depositam em nós. 

Dia das Crianças é 
destaque

Um Natal com mais 
vendas em Joinville

Sindicato recebe 
prêmio Podhium

segurança, além de muitos outros.

A campanha destaca a imagem das pessoas e dos 

presentes, bem como dos trabalhadores locais, pois se 

o comércio não vende, todos os outros setores sentem o 

efeito da crise.

Assim buscamos fazer um movimento em prol de todos, 

principalmente da classe comerciária.

Veja o vídeo no nosso site e acompanhe nas emissoras de 

TV e ouça nas emissoras de rádio da cidade.
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SEU SALÁRIO

CONVENÇÕES COLETIVAS 
DE TRABALHO 2015/2016

Após meses de intensas negociações, sempre lutando pelos comerciários, as convenções coletivas de trabalho 

foram fechadas. Você confere agora os valores dos novos pisos e alguns dos muitos direitos conquistados para você 

pelo seu Sindicato. Lembrando que as Convenções completas estão disponíveis em nosso site em Área Trabalhista 

– Convenções – 2015/2016.

8,75%

HORA 
EXTRA

FÉRIAS E
FERIADOS

AUMENTO
REAL

VAREJISTAS/ÓTICAS

R$1.242,00
Trabalho aos domingos em Shoppings (Região e Joinville)
O trabalho aos domingos nos Shoppings deve ter jornada máxima de 6 (seis) horas, e sempre alternados 
(domingo sim, domingo não). O empregado escalado tem direito a um dia de folga na mesma semana, mais o 
pagamento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), por domingo trabalhado.

Quebra de Caixa R$140,00 até 
31.12.2015 e R$145,00 a partir 

de  01.01.2016

PISO SALARIAL
Aumento de

8,75%
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FARMÁCIAS 

R$1.230,00
Aumento de

8,75%
Quebra de Caixa R$ 140,00 até 31.12.2015 

e R$ 145,00 a partir de  01.01.2016

PISO SALARIAL

CONCESSIONÁRIAS

R$1.305,00Quebra de caixa: R$ 190,00

Aumento de

8,75%
PISO SALARIAL

R$1.240,00
Auxílio Creche: (Região e Joinville)
As empresas que não possuam creches próprias, manterão convênios com estabelecimentos particulares 
nos termos da legislação em vigor, estendendo o prazo de atendimento para crianças de 0 a 6 anos de idade. 
A empresa que não atender o critério reembolsará ao empregado, mediante a apresentação de recibo ou 
comprovante de pagamento do estabelecimento, limitando esse valor em R$ 120,00 (cento e vinte reais) por 
filho. 

Quebra de caixa: 20% (vinte por cento) 
sobre o salário normativo. 

PISO SALARIAL

CONTABILIDADES 

Aumento de

8,75%

ATACADISTAS

R$1.230,00Quebra de caixa: R$ 150,00

Aumento de

8,75%
PISO SALARIAL
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SUPERMERCADOS

R$1.230,00
Feriados 
Os empregados que trabalharem nos feriados receberão as seguintes importâncias: 
a) valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em vale compras para os empregados que trabalharem até 4h 
(quatro horas) diárias; 
b) valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em vale compras para os empregados que trabalharem além das 4h 
(quatro horas) diárias até às 07h20.   

Aumento de

8,75%
Quebra de Caixa R$ 140,00 até 31.12.2015 

e R$ 145,00 a partir de  01.01.2016

PISO SALARIAL

QUEBRA DE CAIXA

VAREJISTAS/ÓTICAS: Quebra de Caixa R$140,00 até 31.12.2015 
e R$145,00 a partir de  01.01.2016

CONTABILIDADES: Quebra de caixa: 20% (vinte por cento) 
sobre o salário normativo.

CONCESSIONÁRIAS: Quebra de caixa: R$ 190,00

ATACADISTAS: Quebra de caixa: R$ 150,00

FARMÁCIAS: Quebra de Caixa R$ 140,00 até 31.12.2015 
e R$ 145,00 a partir de  01.01.2016

SUPERMERCADOS: Quebra de Caixa R$ 140,00 até 31.12.2015 
e R$ 145,00 a partir de  01.01.2016
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LEIA COM ATENÇÃO!

O adicional de “quebra de caixa” é uma importância 

paga, normalmente aos funcionários que exercem 

a função de cobrança (“caixas”) nas empresas onde 

trabalham, no intuito de cobrir eventuais diferenças 

de valores no final do expediente, o que ocorre com 

frequência neste tipo de atividade.

A lei não exige que as empresas paguem referida 

gratificação aos seus empregados, ficando a cargo 

das normas coletivas, como Convenções Coletivas de 

Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho a exigência 

de tal pagamento.

A Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários 

cumpre esse papel! A cada nova Convenção o valor 

a ser pago mensalmente é reajustado, garantindo 

assim um direito importante ao trabalhador.

Vale lembrar que o valor pago a título de “quebra de 

caixa” deve estar discriminado na folha de pagamento 

do funcionário, eis que tal parcela é considerada 

como verba de natureza salarial, refletindo assim e 

todas as demais recebidas mensalmente.

Ainda que a existência de tal parcela seja de 

conhecimento de muitos dos funcionários que 

trabalham no Comércio, poucos sabem acerca 

do quanto podem ver descontado em sua folha 

de pagamento, acerca de tal título, por conta de 

eventuais diferenças de valores no caixa daquele mês.

A Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários expõe 

que as eventuais diferenças podem ser descontadas 

somente até o limite do valor da “quebra de caixa”, 

permitindo, entretanto, que os valores remanescentes 

sejam descontados nos próximos meses.

Assim, a empresa não pode, em um único mês, descontar 

além do valor pago a título de “quebra de caixa”. Se a 

diferença de valores encontrada naquele mês for superior 

à gratificação, a empresa fica autorizada a promover 

o desconto gradativo nos meses seguintes, nunca 

ultrapassando o valor mensal da “quebra de caixa”.

É importante que o comerciário fique atento a tais pontos, 

a fim de coibir descontos indevidos, especialmente a título 

de “quebra de caixa”, em sua folha salarial. Ocorrendo 

descontos indevidos, procure o seu Sindicato!

Giulia Belli Aguiar – OAB/SC 39.155
Advogada Trabalhista

Adicional “Quebra de 
Caixa” - o que é e quanto 
pode ser descontado!
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ELEIÇÕES 2016

Você já fez o 
Cadastramento Biométrico?
O cadastramento biométrico, que vai permitir a identificação de cada eleitor através impressão digital, fotografia 

e assinatura digitalizada, está acontecendo na cidade de Joinville até o dia 22/3/2016. Aqui você encontra as 

principais informações sobre o processo que é obrigatório.  

Como fazer o Cadastramento Biométrico?
Comparecer a um dos locais de atendimento do município 
em que irá exercer o voto, levando:

1. Documento oficial de identidade com foto (para o 
primeiro alistamento serve certidão de nascimento ou de 
casamento).
2. Comprovante de domicílio recente (emitido nos últimos 
3 meses). A comprovação de domicílio poderá ser feita 
mediante um ou mais documentos dos quais se infira ser 
o eleitor residente ou ter vínculo profissional, patrimonial 
ou comunitário no município a abonar a residência exigida.
3. Para primeiro alistamento os homens maiores de 18 
anos devem comprovar a regularidade com o serviço 
militar. 

Antecipe-se e evite filas!
Os eleitores de Joinville podem agendar seu atendimento.  
Para realizar o agendamento acesse : 

www.tre-sc.jus.br/site/eleitores/agendamento-de-atendimento

E quem não realizar o Cadastramento 
Biométrico obrigatório?

Terá o título eleitoral cancelado e não poderá votar nas próximas 
eleições. Quem não votar nem justificar ficará sem quitação 
eleitoral e impedido, por exemplo, da obtenção de passaporte, 
identidade, posse em cargo público, dentre outras restrições.

• Posto de Atendimento Rua Otto Boehm:  
   Rua Otto Boehm, n. 71, Centro.  
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Festival do
Galeto

2015

Festival do
Galeto

2015

Frango só no prato.
Em quadra só golaço!
De 16 a 22 de novembro o Sindicato dos Comerciários realizou em parceria 

com o SESC, o Festival de Galeto 2015. A Recreativa dos Comerciários foi o 

palco para os jogos, em quadra foram muitos gols e no prato vários quilos 

de frango. Mais um evento realizado com sucesso pelo Sindicato pensando 

sempre em proporcionar momentos de alegria e confraternização para os 

sócios.  

EVENTOS

“Já sou sócio há muito tempo e todos os anos participo do 
Festival do Galeto e de todos os outros eventos esportivos 
promovidos. Sempre é muito bom, além de nos divertimos 
fazemos novos amigos também”

Lorival Jora dos Santos, sócio

“Há dez anos sou sócio do Sindicato e acho super importante 
esse tipo de evento, além da confraternização com os colegas 
de trabalho, podemos trazer nossa família, aproveitando assim 
os momentos  de lazer que a gente tem, é muito bom participar”. 

Leonardo Vieira Martins, sócio.
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EVENTOS

Crédito das fotos: Alairce Silva e Rosana Iosi.

A 14ª edição do Encontro dos Sócios Aposentados foi um 

verdadeiro espetáculo! Realizada no CTG Sítio Novo no 

dia 19 de setembro, a festa contou com o tradicional café 

colonial da confeitaria XV, apresentações de dança, show 

da banda Som Demais, sorteio de brindes e outras tantas 

atrações, elaboradas com todo carinho pelo Sindicato para os 

sócios aposentados. O ponto alto do Encontro foi a atração 

surpresa, o cantor Silvio Brito, que encantou a todos com os 

maiores sucessos dos seus 35 anos de carreira. Durante o 

evento, os 85 anos do Sindicato dos Comerciários também foi 

comemorado, todos os presentem juntaram suas vozes para 

cantar um emocionante “parabéns pra você”. Você confere 

agora a cobertura fotográfica desse evento que foi cheio de 

emoção e alegria.     

Show Nacional 
com Silvio Brito
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Comemorar os 85 
anos do Sindicato 
com aqueles que 
contribuíram e 

fizeram parte da 
sua história tornou 

a festa ainda 
mais especial e 
inesquecível!
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EVENTOS

No dia 04 de outubro a Recreativa dos 

Comerciários se transformou em um lugar 

mágico, brincadeiras, música, guloseimas, 

balões, apresentações e muita alegria foram 

alguns dos ingredientes que fizeram desse 

domingo tão especial. A Festa de Dia das 

Crianças dos Comerciários proporcionou aos 

sócios e seus filhos momentos inesquecíveis, 

em um evento organizado com todo carinho pelo 

Sindicato com ajuda de um grande parceiro, o 

SESC Joinville. Você confere agora os registros 

fotográficos dos melhores momentos, mas a 

cobertura completa já está em nosso site 

www.comerciarios.net

Alegria geral da 
criançada
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HISTÓRIA

Maturidade
Zelo
(Presente)

Grandeza
Prosperidade

Segurança
(Futuro)

Esperança
Otimismo
Organização
(Passado)

+ =

Desde sua fundação, o Sindicato dos Comerciários esteve atualizado 
com as tendências e se aprimorando com seu envolvimento na 
comunicação institucional.
E é chegado o momento de mais uma vez atualizarmos a identidade 
visual da entidade.

A nova marca do Sindicato 

resgata o amarelo que estava 

presente em sua fundação, o azul 

que acompanha sua presente 

atuação e o verde que representa 

a esperança de um futuro melhor.

Outra evolução se encontra no 

novo ícone que é uma evolução 

das asas do capacete de Mercúrio 

em um novo conceito de uma 

mão que faz a entrega, ato que o 

comerciário faz diariamente em 

sua atividade profissional.

Também evoluiu em sua tipografia 

com letras mais modernas, 

trazendo mais harmonia e 

atualidade de design.

Seu sindicato renovado.
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A nova marca do Sindicato está mais jovem, buscando 

se relacionar ainda mais com as novas gerações que 

chegam ao mercado de trabalho. E assim foi feito todo 

um trabalho de aplicação como você pode ver nesta 

matéria, desde o website até a papelaria, sede e frota 

da patrulha comerciária.
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Associe-se e aproveite 
todos os benefícios

Um Sindicato forte para atender cada 

vez melhor seus associados.

Os benefícios são estendidos a seus 

dependentes e atendem a todas 

as categorias representadas pelo 

Sindicato dos Comerciários.

Os valores são bem acessíveis e 

os trabalhadores podem utilizar e 

participar dos eventos promovidos 

pelo Sindicato.

MÉDICOS

Atendimento médico

Com uma estrutura em sua própria sede, o 
atendimento é gratuito para o associado e 
dependentes, as salas são bem equipadas e os 
profissionais atendem nas áreas de:

• clínica geral
• pediatria
• ginecologia
• cardiologia

Convênios

Além dos benefícios na área da saúde, o 
Sindicato disponibiliza ao associado mais de 
200 opções de convênios com os mais diversos 
segmentos: áreas clínicas, laboratoriais e de 
serviços.  

Convênio médico externo

Caso seja necessário agendar uma consulta 
com um especialista que não atenda em nossa 
sede, o associado tem a possibilidade de utilizar 
convênio médico externo. 

Você que trabalha em lojas do comércio de rua e de shoppings, 

farmácias, óticas, concessionárias de veículos novos e seminovos, 

supermercados, atacados e empresas de contabilidade. 

É bem simples, basta você estar com a carteira assinada e vir aqui no 

Sindicato que a gente associa você na hora, e daí já pode aproveitar 

os benefícios.

E quem pode ser associado?

22



DENTISTAS

Atendimento odontológico

Com os mais modernos equipamentos, 
o Sindicato dos Comerciários atende 
diariamente com hora marcada. Para consultar, 
você paga uma pequena taxa no agendamento 
de horário. Nosso consultório oferece 
aparelho de raio-X, aparelho de ultrassom 
(que substitui a cureta durante a limpeza dos 
dentes) e a resina fotopolimerizável, que torna 
a restauração muito mais eficiente e rápida. 

O Sindicato ainda conta com profissionais 
especializados e em constante atualização. 

Pra ser associado basta estar 
empregado com Carteira 
de Trabalho assinada 
em alguma empresa que 
esteja dentro da categoria 
de lojas, supermercados, 
atacados, óticas, farmácias, 
concessionárias de veículos 
novos e seminovo, ou 
empresas de contabilidade.

Este setor conta com uma equipe de 
profissionais que orientam os associados 
sobre as principais dúvidas relativas às 
causas trabalhista, civil e previdenciária. 

O Sindicato também homologa as rescisões 
de contrato de trabalho do empregado com 
mais de um ano de serviço. Para quem ainda 
não possui um ano de serviço, o Sindicato 
oferece assessoria gratuita,  auxiliando na 
conferência da rescisão.

O Sindicato também ajuda você a conquistar 
a casa própria. 

Por meio de parceria com a Caixa Econômica 
Federal, Prefeitura Municipal de Joinville 
e construtoras, você pode investir num 
financiamento que cabe no seu bolso. 

Saiba mais informações sobre  como se 
inscrever em nosso site www.comerciarios.
net

O Sindicato também proporciona momentos 
para você relaxar e se exercitar com sua 
família. A Recreativa dos Comerciárioa 
oferece um lugar tranquilo, longe do trânsito 
central e com muitas opções para o lazer e a 
prática de esportes. 

Além do campo de futebol de grama 
sintética e dos jogos de mesa, a recreativa 
também possui restaurante, salão de festas 
e churrasqueiras equipadas onde você pode 
se reunir com amigos e comemorar datas 
festivas. 

O estacionamento é amplo e de fácil acesso.

200 
SÃO MAIS DE 

CONVÊNIOS

É FÁCIL, RÁPIDO E CUSTA POUCO.
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