
LOJALOJA

FECHADO

FECHADO

FECHADO
FECHADO

FECHADO

DATA LOJAS DE 
SHOPPPING CONCESSIONÁRIAS COMÉRCIO DE RUA

06.02.2016
sábado 

 HORÁRIO NORMAL  Até as 13h  Até às 13h00

 07.02.2016
domingo 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 FECHADO  FECHADO 

 08.02.2016
segunda-feira 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 FECHADO  FECHADO 

 09.02.2016
terça-feira 

 NORMAL  FECHADO  NORMAL 

 10.02.2016
quarta-feira

 NORMAL   NORMAL   NORMAL 

Mais uma vez o Sindicato dos Comerciários lutou pelos seus direitos e garantiu o 
fechamento do comércio no Carnaval de 2016. Confira agora como ficam os horários 
do comércio de rua, lojas de shopping e das concessionárias na tabela abaixo. 

O Sindicato dos Comerciários estará FECHADO no dia 08.02.2016 (SEGUNDA-FEIRA), 
mas retorna ao funcionamento NORMAL no dia 09.02.2016 (TERÇA-FEIRA).

NO CARNAVAL

Fevereiro de 2016



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.

FARMÁCIAS 

R$1.230,00
Aumento de

8,75%
PISO SALARIAL

CONCESSIONÁRIAS

R$1.305,00
Aumento de

8,75%
PISO SALARIAL

R$1.240,00
PISO SALARIAL

CONTABILIDADES 

Aumento de

8,75%

VAREJISTAS/ÓTICAS

R$1.242,00
Aumento de

8,75%
PISO SALARIAL

* A partir de maio de 2015

* A partir de maio de 2015

* A partir de maio de 2015

* A partir de maio de 2015



ATACADISTAS

R$1.230,00
Aumento de

8,75%
PISO SALARIAL

SUPERMERCADOS

R$1.230,00
Aumento de

8,75%
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

* A partir de maio de 2015

* A partir de maio de 2015

ACESSE A EDIÇÃO Nº 93 DA REVISTA COMERCIÁRIOS EM NOSSO SITE ! 

www.comerciarios.net



Amigo Comerciário,

O descanso do trabalhador é sagrado. E estamos neste informativo especial, comunicando a 
todos os comerciários os horários das folgas do comércio de Joinville. Este benefício é fruto 
das árduas negociações com os sindicatos patronais em 2015, um ano em que tivemos grandes 
desafios a superar. Fique atento a seus direitos e se tiver dúvidas ou reclamações, procure a 
Patrulha Comerciária. Uma equipe do sindicato estará fiscalizando o funcionamento do comércio 
da cidade para se certificar de que os acordos trabalhistas sejam cumpridos.
2016 é mais uma ano que se apresenta com desafios, e a diretoria do seu sindicato já está 
trabalhando forte para buscar garantir o fortalecimento da categoria, pois vamos estar sempre 
ao seu lado na defesa dos seus direitos. Lembre-se que 
juntos somos fortes. Com o apoio da União Geral dos 
Trabalhadores, UGT, estamos buscando alternativas 
para alavancar o crescimento do varejo de Joinville, 
para que aqui os efeitos da crise, fiquem apenas na 
política, e que a economia de Joinville, possa mais uma 
vez se superar na geração de emprego e renda.
Comerciário, aproveite a folga do Carnaval com sua 
família e amigos, para voltar revigorado e com toda a 
disposição para fazer cada vez melhor o seu serviço. E 
se precisar, conte com o seu sindicato sempre. Há 85 
anos do seu lado.

Departamento Jurídico
Atendimento de Advogados

A consulta com advogados funciona nos seguintes dias e horários:

Área Trabalhista 
(Processos Trabalhistas - Acidentes de Trabalho - Denúncia):

• De segunda à quinta-feira, a partir 17h e nas sextas-feiras a partir das 14h, mediante 
a retirada de senha.

Área Cível 
(Indenizações - Dano Moral - Pequenas Causas - Contratos - Bancário - Locações – Consumidor – Acidentes de 

Trânsito - Pensão - Divórcio - Alimentos - Inventários - Adoção - Investigação de Paternidade):

•  De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, mediante o agendamento prévio através 
do telefone (47) 3205-9313 ou e-mail: juridico@comerciarios.net.

Área Previdenciária 
(Pedidos de Aposentadoria, Pensão por Morte, Invalidez, Cálculo de tempo de serviço):

•  Quintas-feiras das 9:00h às 12:00h, mediante retirada de senha.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente

Disk Denúncia
3205 9333

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


