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R E V I S T A

Convenções Coletivas, 
um forte trabalho para conquistar mais.
Depois de muita luta, fechamos as convenções coletivas para garantir a você, 
comerciário, um trabalho digno e valorizado. Lute pelos seus direitos! 

PG 4 a 7
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 3

Horário Natalino

Seja um associado e 
tenha todos os benefícios

A importância do 
sindicato para a categoria

Confira nesta edição os horários 
natalinos para shoppings centers e 

para o comércio de rua

PG 8 e 9 PG 9
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Olá, comerciário!
Chegamos ao fim 
de mais um ano e 
agradecemos você 
por estar ao nosso 
lado, lutando por uma 
jornada de trabalho 
cada vez mais justa. Este 
ano tivemos grandes 
mudanças como a 
reforma trabalhista, a 
qual retira a obrigação 
da contribuição sindical 
e enfraquece a força 
de negociação com os 
acordos coletivos.
Com tantas mudanças 
para o ano que está 
por vir, só a união dos 
trabalhadores pode fazer 
com que os retrocessos planejados 
pelos grandes políticos não afundem 
ainda mais as nossas categorias 
sindicais. Um efeito direto da 
reforma é o aumento das jornadas 
de trabalho, onde podem ser feitos 
contratos de até 12 horas; férias 
podem ser parceladas em até 3 
vezes; horário de almoço de apenas 
meia hora, banco de horas no lugar 
de hora extra, entre outras ações 
que deixam o trabalhador à mercê 
de exaustivas e injustas condições 
de trabalho.
Sempre lutando por você, nos 
últimos anos os benefícios do nosso 

Sindicato buscaram atender cada 
vez mais a população comerciária, 
oferecendo na sede atendimentos 
de qualidade de cardiologista, 
clínico geral, ginecologista, pediatra 
e dentistas. Além de mais de 200 
convênios médicos externos dentre 
várias especialidades, para você 
cuidar da sua saúde por um preço 
mínimo.
Preocupados com o seu 
futuro profissional e de seus 
dependentes, firmamos vários 
convênios com entidades 
de ensino técnico e superior. 
Acessando o nosso site, você pode 
conhecer todos os cursos com 

descontos que chegam 
até 30%. 
Oferecemos também o 
1º Baile dos Sindicatos, 
com muita música e 
ingresso gratuito aos 
nossos associados para 
se divertirem.
As obras do Residencial 
Verona, que conta com 
subsídios da CAIXA através 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida do Governo 
Federal, estão avançando, 
para oferecer a você e 
sua família uma chance 
de conquistar o imóvel 
próprio.
Outro benefício para 
sua família: a Escola de 

Futebol Oficial do Cruzeiro Esporte 
Clube atua a todo vapor na nossa 
Recreativa, para fazer do seu filho ou 
neto, um craque de futebol.  
São essas e muitas outras ações 
que o Sindicato tem feito por você, 
comerciário! Em nome de toda a 
nossa diretoria e colaboradores 
desejamos que este fim de ano 
seja recheado de muita alegria e 
prosperidade, que você e sua família 
tenham muita saúde, paz e amor. 
Que o natal e o ano novo sejam uma 
data de reflexão e harmonia, para 
fazermos uma sociedade melhor e 
mais justa no ano que está por vir.

Mais um ano de força, luta e união
comerciária!Obrigado!

ED
ITO

RIAL

2018 chegou ao fim e agradecemos você, comerciário, por estar ao nosso lado neste ano 
de tantas mudanças políticas. Só a união pode assegurar os direitos dos trabalhadores!

Waldemar Schulz Junior (Mazinho), Presidente
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Horário
COMÉRCIO DE RUA

01.12.2018 - sábado até às 18h
02.12.2018 - domingo FECHADO
03 a 07.12.2018 - segunda a sexta-feira até às 20h
08.12.2018 - sábado até às 18h
09.12.2018 - domingo das 14h às 20h
10 a 14.12.2018 - segunda a sexta-feira até às 21h 
15.12.2018 - sábado até às 20h
16.12.2018 - domingo das 14h às 20h
17 a 21.12.2018 - segunda a sexta-feira das 09h às 22h 
22.12.2018 - sábado das 09h às 21h 
23.12.2018 - domingo das 10h às 20h 
24.12.2018 – segunda-feira  até às 14h
25.12.2018 – terça-feira NATAL FECHADO
26 a 28.12.2018 – quarta a sexta-feira HORÁRIO   NORMAL
29.12.2018 - sábado até às 13h 
30.12.2018 – domingo FECHADO
31.12.2018 – segunda-feira FECHADO
01.01.2019– terça-feira FECHADO

SHOPPINGS CENTERS

01.12.2018 – sábado das 10h às 22h
02.12.2018 – domingo das 14h às 20h
03 a 08.12.2018 – segunda-feira a sábado das 10h às 22h
09.12.2018 – domingo das 14h às 20h
10 a 15.12.2018 – segunda-feira a sábado das 10h às 22h
16.12.2018 – domingo das 10h às 22h
17 a 22.12.2018 – segunda-feira à sábado das 09h às 22h
23.12.2018 – domingo das 09h às 22h
24.12.2018 – segunda-feira das 09h às 15h
25.12.2018   – terça-feira  NATAL LOJAS  COMERCIAIS 
 FECHADAS
26 a 29.12.2018 – quarta-feira à sábado das 10h às 22h
30.12.2018 – domingo das 14h às 20h
31.12.2018 – segunda-feira LOJAS  COMERCIAIS
  FECHADAS
01.01.2019   – terça-feira  LOJAS  COMERCIAIS
  FECHADAS

Natalino:
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Conveções 
coletivas 2018,
 muito árduas.

Só fechamos, quando conseguimos o 
melhor para você Comeciário

Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019

Já fechamos as Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019 de 
Farmácias, Atacadistas, Supermercados e Varejistas! 

Verifique se seu salário está de acordo!
Confira na íntegra todas as cláusulas das CCTs em nosso 

site comerciários.net. 
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Piso Salarial
Os empregados admitidos a partir de 01/05/2018 
têm salário normativo de R$1.447,00.

A partir de 01/05 os salários de todos os 
integrantes desta categoria serão reajustados pelo 
percentual de 2,2% a serem aplicados os salários 
vigentes em 30/04/2018.

Quebra de caixa
R$172,00 (cento e setenta e dois reais) a partir de 
01/05/2018

Hora Extra
A jornada extraordinária de trabalho será 
remunerada com um adicional de 65% sobre o 
valor da hora normal. 

Fornecimento de Lanches
A empresa oferecerá, obrigatória e gratuitamente 
lanches ao seu empregado, quando este se 
encontrar em regime de horas extras. 

Farmácias

Atacadistas
R$1.447,00

Piso Salarial
Os empregados admitidos a partir de 01/05/2018 têm 
salário normativo de R$1.450.

A partir de 01/05 os salários de todos os integrantes 
desta categoria serão reajustados pelo percentual 
de 2,2% a serem aplicados os salários vigentes em 
30/04/2018.

Quebra de caixa
R$172,00 (cento e setenta e dois reais) a partir de 
01/05/2018. 

Hora Extra
A jornada extraordinária de trabalho será remunerada 
com um adicional de 65% sobre o valor da hora normal. 

Fornecimento de Lanches
A empresa oferecerá, obrigatória e gratuitamente lanch-
es ao seu empregado, quando este se encontrar em 
regime de horas extras. 

R$1.450,00
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Piso Salarial 
Os empregados admitidos a partir de 01/05/2018 
têm salário normativo de R$1.447.

A partir de 01/05 os salários de todos os inte-
grantes desta categoria serão reajustados pelo 
percentual de 2,2% a serem aplicados os salários 
vigentes em 30/04/2018.

Quebra de caixa
R$172,00 (cento e setenta e dois reais) a partir de 
01/05/2018. 

Hora Extra
A jornada extraordinária de trabalho será remu-
nerada com um adicional de 65% sobre o valor da 
hora normal. 

Fornecimento de Lanches
A empresa oferecerá, obrigatória e gratuitamente 
lanches ao seu empregado, quando este se encon-
trar em regime de horas extras. 

Piso Salarial 
Os empregados admitidos a partir de 01/05/2018 
têm salário normativo de R$1.460;

Os empregados admitidos a partir 01/05/2018 que 
exercem a função de Office Boy e Empacotador 
receberão o piso salarial de R$1,332,00;
Os empregados admitidos a partir 01/05/2018 que 
exercem a função de Serviços de Limpeza receberão 
o piso salarial de 1,345,00.
A partir de 01/05 os salários de todos os integrantes 
desta categoria serão reajustados pelo percentual 
de 2,2% a serem aplicados os salários vigentes em 
30/04/2018.

Quebra de caixa
R$166,00 (cento e sessenta e seis) a partir de 
01/05/2018. 

Supermercados
R$1.447,00

Varejistas Joinville

Hora Extra
A jornada extraordinária de trabalho será remu-
nerada com um adicional de 65% sobre o valor da 
hora normal. 

Fornecimento de Lanches
A empresa oferecerá ao seu empregado, quando este 
se encontrar em regime de horas extras, à título de 
refeição o valor de R$16,00 ou poderão fornecer um 
ticket-alimentação ou convênio com restaurante 
para fornecimento da refeição.

R$1.460,00
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Nossa luta é incansável, para 
você comerciário ter sempre mais.

 

Faça parte, seja associado!

Varejistas RegiãoPiso Salarial 
Os empregados admitidos a partir de 
01/05/2018 têm salário normativo de 
R$1.325,00;

A partir de 01/05 os salários de todos os 
integrantes desta categoria serão reajustados 
pelo percentual de 2,2% a serem aplicados os 
salários vigentes em 30/04/2018.

Quebra de caixa
R$151,00 (cento e cinquenta e um) a partir de 
01/05/2018. 

Hora Extra
A jornada extraordinária de trabalho será 
remunerada com um adicional de 65% sobre 
o valor da hora normal. 

Fornecimento de Lanches
A empresa oferecerá ao seu empregado, 
quando este se encontrar em regime de 
horas extras, à título de refeição o valor de 
R$16,00 ou poderão fornecer um ticket-
alimentação ou convênio com restaurante 
para fornecimento da refeição.

R$1.325,00

O Sindicato tem poder de denúncia 
e constatando infrações que serão 
encaminhadas através de nosso 
departamento jurídico ao Ministério 
do Trabalho e Ministério Público com 
ações de cumprimento exigindo dos 
infratores o pagamento das multas 
previstas nas CCTs.

Cuide dos seus direitos, comerciário! 
Só com você ao nosso lado, fazemos 
uma jornada de trabalho mais justa!

Patrulha 
Comerciária

Disque Denúncia

3205 9333
Ou envie um e-mail para 

oliveira@comerciarios.net

Salários 
mais  

justos
Mais 

benefícos

Cuidando
da sua 
saúde

Cuidando
do seu 
lazer Ajudando 

na sua casa 
propria

Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, 
São Francisco do Sul, São João do Itaperiú
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Serviços Médicos

Em nossa sede, temos salas bem equipadas e 
profissionais especialmente selecionados para oferecer 
atendimentos gratuitos e de primeira qualidade para 
sócios e seus familiares. A partir de janeiro de 2019, 
todos os atendimentos médicos serão somente com dia 
e hora marcada, portanto, o associado deverá agendar 
a sua consulta médica através do nosso site, telefone 
ou pessoalmente. Além de 200 convênios externos 
com especialistas médicos e odontológicos, clínicas 
especializadas, laboratórios, óticas, entre outros.
As áreas médicas que você encontra na sede são:
• Clínicos Gerais;
• Cardiologia;
• Pediatria;
• Ginecologia;
• Reeducação alimentar;

Lazer      
Sendo associado, a diversão para você e também 
para a sua família está garantida!  A Recreativa dos 
Comerciários é um lugar apropriado para você 
praticar esportes, ter momentos de lazer com a 
família e descontração com os amigos! Ela está à 
disposição de todos os sócios para a realização de 
festas de aniversário, casamentos, batizados, eventos 
esportivos e reuniões festivas de empresas;
A estrutura da recreativa oferece:
• Salão de festas
• Complexo Modulável com 5 Churrasqueiras
• Campo de Futebol Sintético
• Amplo Estacionamento
• Playground.

Benefícios para facilitar e 
valorizar o seu dia dia

Serviços Odontológicos
Também em nossa sede, oferecemos atendimentos 
odontológicos de primeira qualidade com profissionais 
que estão há mais de 10 anos atendendo a família 
comerciária. E se você precisar fazer algum tratamento 
que não está disponível em nossa sede, temos convênios 
com diversas clínicas odontológicas para cuidar da sua 
saúde bucal.
O atendimento odontológico será realizado somente 
com hora marcada, feita pessoalmente na sede do 
sindicato, mediante ao pagamento de uma taxa 
simbólica. 
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Educação

Quer garantir o seu futuro e o da sua família? O 
Sindicato dos comerciários tem convênios com 
instituições de ensino com descontos exclusivos para 
nossos associados!
Você pode estudar nas seguintes associações:

• CNEC 
• Pró Rim 
• Anhanguera  
• Uninter
• Exathum
• Unisociesc e muitas outras.

Apoio Jurídico

Estamos ao seu lado lutando pelos seus direitos. 
Fazemos homologações, rescisão contratual, 
verificamos os valores pagos pelo empregador, 
assim, você tem uma maior segurança no seu 
trabalho.

Habitação

O Sindicato ajuda você a realizar o sonho da casa 
própria! Através da Caixa Econômica Federal 
e construtoras da cidade, você pode morar em 
excelentes edifícios com parcelas que cabem no seu 
bolso. 

Um dos empreendimentos em construção é o 
Residencial Verona, localizado no bairro Vila 
Nova, que contará com 224 apartamentos com área 
privativa de 51m², grande área de lazer, garagem e 
muito mais!

Quero me associar!
Nome: .......................................................................................
E-mail: .......................................................................................
Celular: .....................................................................................
Empresa: ..................................................................................

Preencha e envie para o e-mail secretaria@comerciarios.net

Todos esses benefícios

apenas 50,00 mensais

Para você Comerciário e 

seus dependentes. 
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A importância de um 
Sindicato para o Trabalhador
Os maiores objetivos de um sindicato são: a busca 
por melhores salários e melhores condições de 
trabalho, que permitem ao trabalhador e sua 
família viverem com dignidade. O sindicato é o 
representante legítimo dos trabalhadores, é o porta-
voz entre o patrão e o empregado.
Você, trabalhador, já teve alguma dúvida referente 
a algum direito trabalhista? Já se sentiu lesado 
pelo patrão? Se você é filiado ao sindicato da sua 
categoria, é ele quem vai orientá-lo sobre como 
reagir e cumprir seus direitos.
Reajustes de salário e ampliações de direitos, por 
exemplo, são conquistas do sindicato, sabia? São 

eles que organizam e mobilizam os trabalhadores, 
esclarecem suas lutas, realizam greves, apresentam 
propostas, negociam e conseguem bons acordos. 
Ainda conseguem benefícios como convênios ou 
recreativas para o lazer dos trabalhadores e seus 
familiares.
Mas essas entidades só tem força com a união 
dos trabalhadores, associando-se e participando 
ativamente das atividades propostas, para, assim, 
ouvir todos igualmente e compreender as melhorias 
que precisam ser feitas. E então, comerciário, está 
esperando o que para associar-se, lutar pelos seus 
direitos e ter muitos benefícios?
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Denuncie!

Você sabia?

A Reforma Trabalhista foi aprovada 
para favorecer os empresários, o 
mercado e os interesses políticos, 
precarizando as condições de 
trabalho, promovendo a perda de 
direitos, subemprego e o arrocho 
salarial.
Por isso, você comerciário, 
deve denunciar todo abuso e 
irregularidade patronal feita 
sob alegação da aplicação das 
novas regras trabalhistas. Nós, 
juridicamente, o ajudaremos e 
tomaremos as medidas necessárias. 

Fique com quem luta pelos seus 
direitos! 

Profissão de comerciário é regulamentada
Já fazem 5 anos que a profissão de comerciário é 
regulamentada, sabia? A Lei nº 12.790 fixou a jornada de 
trabalho em oito horas diárias e 44 horas semanais, limites que 
só podem ser alterados em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho. Jornadas menores, de 6 horas, por exemplo, também 
são permitidas, desde que não ocorram perdas na remuneração 
e que o empregado não seja utilizado em mais de um turno de 
trabalho.
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