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Editorial

O seu Sindicato está 
sempre com você.
Amigo comerciário,

Estamos chegando ao fim de mais um ano em que temos muito 
a comemorar. Apesar das grandes dificuldades que sempre 
enfrentamos nas negociações salariais e defesa dos direitos dos 
trabalhadores para a Convenção Coletiva, conseguimos mais 
uma vez excelentes resultados, em que a valorização do seu 
trabalho é melhor reconhecida pelos patrões e pela comunidade.
Neste ano, tivemos muitas ações para defender nossos 
comerciários que trabalham em empresas como a Localiza 
Seminovos. Estamos a cada dia alertando a todos do desrespeito 
e da falta de bom senso de uma grande empresa nacional, 
que movida pela ganância não demonstra se importar com a 
qualidade de vida de seus funcionários, privando-os do merecido 
e sagrado descanso. Mas o seu Sindicato está unido às grandes 
lideranças nacionais como a UGT e milhares de outros sindicatos 
de trabalhadores, fazendo uma grande frente à essa empresa. 
Movimento este, que é demonstrado pela coragem que temos 
aqui em Joinville e região em denunciar atitudes como estas 
que nos envergonham. A batalha está só começando, pois não 
vamos descansar enquanto essa situação não esteja resolvida 
com justiça para os trabalhadores. Além da Localiza Seminovos, 
nosso departamento jurídico teve diversas ações de denúncia de 
grandes empresas como lojas Koerich, BIG e o Fort Atacadista, e 
mais uma vez conseguimos manter a ordem defendo os direitos 
dos trabalhadores. O seu Sindicato não busca brigar com os 
patrões, mas busca primeiramente pelo diálogo, encontrar as 
alternativas que resolvam de maneira simples e justa para todos, 
mas quando se esgotam as possibilidades, o seu Sindicato 
usa de toda sua força e representatividade para defender nossa 
categoria. A batalha continua, mas estamos cada dia ainda mais 
preparados para estar na defesa dos seus direitos.
O seu Sindicato também mantém atenção especial com a 
qualidade de vida para os associados e suas famílias. Neste 
ano, aumentamos os atendimentos médicos e odontológicos 
em relação a 2012. Isso representa mais pessoas atendidas em 
nossa sede e nas empresas conveniadas ao setor médico do seu 

Sindicato. Nosso departamento jurídico também teve crescimento 
em relação a 2012 e demonstra que você pode sempre confiar e 
contar com os profissionais da SS&B e de nossa equipe interna. 
Além dos seus direitos e da sua saúde, o seu Sindicato também 
pensa no seu lazer. Neste ano, milhares de pessoas participaram 
de eventos esportivos, promovendo saúde e diversão para a 
família comerciária. Momento inesquecíveis pudemos viver 
presenciando o sorriso estampado no rosto dos seus filhos na 
festa do Dia das Crianças que contou com a presença maciça 
da família comerciária. Outra alegria inesquecível foi por conta da 
grata surpresa que nossos sócios aposentados tiveram com o 
Show de Jerry Adriani. Enfim, nossa alegria é ser cada vez mais 
um sindicato que defende seus direitos, trabalha pela sua alegria 
e satisfação e se orgulha de ser o Seu Sindicato.
Nosso princípio é zelar pelos direitos dos trabalhadores, fiscalizar 
e agir diante de qualquer irregularidade.
Em nome de toda nossa diretoria e colaboradores desejamos 
que este fim de ano seja recheado de mais alegrias com mais 
vendas no fim de ano, com a saúde e a paz em seu lar com 
seus familiares e amigos. Que Deus abençoe a todos e que o 
Natal seja o grande momento da reflexão para fazermos de nós 
mesmos, uma sociedade melhor e mais justa.

Abraços a todos e Feliz Natal

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Joinville e Região
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Diretoria suplente: Roseli A. Mazzoco Fernandes, Edegar Rover, Laurindo A. Souza Filho, Antônio Lourenço da Silva, Audiére R. Glatz, Jaime da Rosa e Andréia 
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Comércio de Rua Shopping
Data                            Horário

01/12 (domingo)               Das 14h às 20h

02 a 07/12                     Das 10h às 22h

08/12 (domingo)  Das 14h às 22h

09 a 14/12            Das 10h às 22h

15/12 (domingo)                Das 14h às 22h

16 a 21/12             Das 10h às 23h

22/12 (domingo)                  Das 10h às 22h

23/12                      Das 10h às 23h

24/12                      Das 10h às 17h

25/12                 Lojas comerciais fechadas

26 a 28/12                     Das 10h às 22h

29/12 (domingo)      Das 14h às 20h

30/12                          Das 10h às 22h

31/12             Lojas comerciais fechadas

01/01/2014     Lojas comerciais fechadas

Ficam as empresas do comércio vajerista de Joinville 
facultadas a prorrogarem o horário de trabalho dos seus 
empregados no mês de dezembro de 2013, com exclusão 
dos menores e obedecidas as normas dos artigos 59, 66 e 
71 da CLT, no período compreendido de 07/12/13 a 05/01/14.

Fornecimento 
gratuito 
de refeições
As empresas pagarão para 
cada empregado que se encontrar 
em regime de horas extras no horário 
natalino, a título de refeição, o valor de R$ 12,00 (doze reais), 
ou facultativamente, poderão fornecer um ticket alimentação 
ou convênio com restaurante, para o fornecimento da referida 
refeição, concedendo intervalo intrajornada mínimo de 1 hora.

cada empregado que se encontrar 

A Patrulha 
Comerciária 

do Sindicato estará 
na rua fiscalizando 

os horários

3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA

do Sindicato estará 
na rua fiscalizando 

Data                                Horário

01 a 06/12                          Horário normal

07/12 (sábado)                         Até 18h

08/12 (domingo)                  Das 15h às 21h

09 a 12/12                     Até 21h

14/12 (sábado)                          Até 18h

15/12 (domingo)                      Das 15h às 21h

16 a 20/12                Das 9h às 22h

21/12 (sábado)                    Das 9 às 21h

22/12 (domingo)                    Das 15h às 21h

23/12                          Das 9h às 22h

24/12                           Das 9h às 16h

25/12                               Fechado

26 e 27/12                Horário normal

28/12 (sábado)                      Horário até 13h

29/12 (domingo)                          Fechado

30/12                        Horário normal

31/12                              Fechado

01/01/2014                   Fechado

02 a 04/01/2014                     Horário normal



Concessionária e 
Revenda de Veículos

Fornecimento 
gratuito 
de refeições
Nos dias em que o 
horário de trabalho for 
prorrogado, o empregador 
concederá obrigatoriamente, a cada empregado, 30 
(trinta) minutos de intervalo para refeição ou descanso 
antes do início da jornada extraordinária. As empresas 
pagarão para cada empregado que se encontrar em 
regime de horas extras, a título de refeição, o valor de 
R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) ou, 
facultativamente, no mesmo valor, poderão fornecer um 
ticket-alimentação ou convênio com restaurante.

Data                            Horário

07/12 (sábado)          Até 18h

08/12 (domingo)              Das 15h às 21h

09 a 13/12                            Até 21h

14/12 (sábado)                       Até 18h

15/12 (domingo)               Das 15h às 21h

16 a 20/12                     Das 9h às 22h

21/12 (sábado)                  Das 9h às 21

22/12 (domingo)               Das 15h às 21h

23/12                         Das 9h às 22h

24/12           Das 9h às 13h

25/12            Fechado

26 e 27/12     Horário normal

28/12 (sábado)               Horário até 13h

29/12 (domingo)                     Fechado

30/12             Horário normal

31/12            Fechado

01/01/2014         Fechado

02 a 04/01/2014               Horário normal

05/01/2014 (domingo)              Fechado

2 de janeiro: 
Folga ou Vale-compras
O dia 2 de janeiro de 2014 será 
um dia facultativo de trabalho. Por 
consequência, nesta data, as empresas 
que mantiverem seus estabelecimentos 
abertos fornecerão gratuitamente um vale-
compras no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis 
reais), para todos os empregados que estiverem 
trabalhando nesta data.   A empresa que optar por 
manter seu estabelecimento fechado em referida data 
(02.01.2014) estará dispensada do cumprimento de 
tal benefício. 

24/12                                 Até 18h

Data                            Horário

31/12                                 Até 18h

Sup� m� cado

Folga ou Vale-compras

consequência, nesta data, as empresas 

compras no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis 

31 de dezembro: 
Folga ou Vale-compras
De comum acordo, as partes 
convenentes elegem o dia 
31 de dezembro de 2013 como 
um dia facultativo de trabalho. Por 
consequência, nesta data, as empresas 
fornecerão gratuitamente um vale-compras 
no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), por 
empregado que prestar serviço naquele dia. O 
empregado que no dia 31 de dezembro de 2013 
tiver o seu DSR ou se encontrar em gozo de férias 
abrangendo o referido dia, fará jus ao recebimento 
do valor fixado no parágrafo anterior.

24/12                                 Até 13h

Data                            Horário

Atacadista

Folga ou Vale-compras



Informamos que as horas 
extras trabalhadas no mês de 

dezembro de 2013 não poderão 
ser objetos de compensação em 

hipótese alguma e deverão ser pagas com acréscimo de 
65% de segunda  a sábado e 100% no domingo. 

dezembro de 2013 não poderão 
ser objetos de compensação em Aos empregados que trabalharem nos 

domingos, será fornecido, obrigatoriamente, 
o respectivo vale-transporte.

31 de dezembro
COMÉRCIO FECHADO

CONCESSIONÁRIA E REVENDA DE VEÍCULOS

ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE

COMÉRCIO DE RUA

LOJA DE SHOPPING

ÓTICA O empregado que nesta data (31.12.2013) tiver 
o seu DSR, ou se encontrar em gozo de férias, 

abrangendo o referido dia, fará jus ao acréscimo de 
mais um dia nas suas férias.

COMÉRCIO DE 

LOJA DE SHOPPING

Hora extra

Vale-transporte

No dia 31 de dezembro de 
2013 será concedida folga 

a todos os empregados, 
sem prejuízo salarial, das 

categorias relacionadas ao lado, 
compreendendo todas as lojas 

integrantes da categoria, 
sem exigência de 

compensação de horas. 
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Fiscalização

Com força total neste mês de dezembro, 
de cara nova, com a frota renovada e 
uniforme novo, a equipe de fiscalização 
do Sindicato estará nas ruas de Joinville 
fiscalizando, orientando e exigindo que 
cumpram os direitos e as conquistas 
adquiridas nas Convenções Coletivas 
assinadas como: horários, lanches, 
horas extras, folgas, entre outras.

Lembrando que o Sindicato tem poder 
de denúncia e não de polícia e desta 
forma, constatando infrações, estas 
serão encaminhadas através de nosso 
departamento jurídico, ao Ministério do 
Trabalho e ao Ministério Público, ações 
de cumprimento exigindo dos infratores 
o pagamento das multas previstas nas 
CCTs.

Com força 
total

Fiscalização

Com força total neste mês de dezembro, 
de cara nova, com a frota renovada e 
uniforme novo, a equipe de fiscalização 

Com força total neste mês de dezembro, 

o pagamento das multas previstas nas 
CCTs.

COMERCIÁRIO, SE 
PRECISAR PEÇA AJUDA. 
A Patrulha Comerciária está na rua.

LIGUE
3205-9333 
ou envie e-mail para
secj@secj.org.br

Uniforme novo e 
frota renovada.
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Comerciário, confira seu salário.
 

Verifique se o seu salário está de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014. 
Confira na íntegra todas as cláusulas da CCT em nosso site: www.secj.org.br, no campo 

Serviços / Convenções. 

UM DOS MAIORES

PISOS SALARIAIS

DO BRASIL

PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS

8,75%

Convenções Coletivas    de Trabalho 2013/2014
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JORNADA NOTURNA
FIQUE ATENTO!

Você que trabalha após as 22 horas, conheça melhor 
esta cláusula da Convenção Coletiva. CLÁUSULA 28ª - O 
trabalho prestado em horário noturno, compreendido entre 
às 22:00 horas e 5:00 horas, bem como sua prorrogação, 
caso a mesma venha a ocorrer, será remunerado com o 

adicional de 30% (trinta por cento).adicional de 30% (trinta por cento).

TRABALHO NOS DOMINGOS NOS SHOPPING CENTERS
O trabalho nos domingos, estabelecida a jornada máxima de 
6 (seis) horas e sempre alternados (domingo sim, domingo 

não), assegurará ao empregado escalado o direito a um 
dia de folga na mesma semana, mais o pagamento da 
importância de R$ 41,00 (quarenta e um reais) por domingo laborado.

às 22:00 horas e 5:00 horas, bem como sua prorrogação, 
caso a mesma venha a ocorrer, será remunerado com o 

adicional de 30% (trinta por cento).

TRABALHO EM FERIADOS 

NOS SHOPPING CENTERS

A jornada nos dias de feriado nas lojas 

comerciais será, obrigatoriamente, das 

14 às 20 horas. Estas horas não poderão 

ser compensadas em hipótese alguma. 

Deverão ser pagas com adicional de 

100% (cem por cento) sobre o valor da 

hora normal.

A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 8,75% 
(oito vírgula setenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013. 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.100,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

a partir de 01/05/2013.

CONCESSIONÁRIAS/REVENDAS DE VEÍCULOS

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

AUMENTO

8,75%

A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 8,75% 
(oito vírgula setenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013. 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.035,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 130,00 (cento e trinta reais) 

a partir de 01/05/2013.

COMÉRCIO VAREJISTA (Comércio de Rua e Shoppings)

AUMENTO

8,75%

Convenções Coletivas    de Trabalho 2013/2014
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A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 8,75% 
(oito vírgula setenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013. 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.025,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais) a partir de 01/05/2013.

SUPERMERCADOS

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

AUMENTO

8,75%

FORNECIMENTO 

GRATUITO DE LANCHES

A empresa fornecerá, obrigatória e 

gratuitamente, lanches ao seu empregado 

quando este se encontrar trabalhando 

em regime de horas extras, em caráter 

excepcional, após a primeira hora extra.

FERIADOS - SUPERMERCADOSOs empregados que trabalharem nos feriados receberão as seguintes importâncias:a) valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em vale-compras para os empregados que trabalharem até 4h (quatro horas) diárias;b) valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em vale-compras para os empregados que trabalharem além das 4h (quatro horas) diárias até às 07h20min.Parágrafo Primeiro - Os vales-compra referidos no caput da presente serão entregues a cada empregado no mesmo dia trabalhado ou até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, a critério de cada empresa.

A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 8,75% 
(oito vírgula setenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013. 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.015,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais) a partir de 01/05/2013.

ATACADISTAS

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

AUMENTO

8,75%

HORA EXTRA
Comerciário, diga não ao banco de horas 
fantasma e exija o pagamento de 
suas horas extras trabalhadas.

Comerciário, diga não ao banco de horas 

CCT 
2013/2014

65% 
(sessenta e cinco por cento) 
sobre o valor da hora normal 

A jornada extraordinária será remunerada com adicional de:

100% (cem por cento) 
sobre o valor das horas 
trabalhadas nos feriados
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A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 7,16% 
(sete vírgula dezesseis por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013, e 
reajustados a partir de 01.11.2013, com aplicação do percentual de 9% (nove por cento), a 
incidir sobre os salários vigente em 30.04.2013.

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.025,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais) a partir de 01/05/2013.

FARMÁCIAS

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

AUMENTO

9%

A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 8,5% 
(oito vírgula setenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013. 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.010,00

QUEBRA DE CAIXA
20% (vinte por cento) sobre o salário 

normativo a partir de 01/05/2013.

CONTABILIDADES

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

AUMENTO

8,5%

FORNECIMENTO GRATUITO DE UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A empresa que exigir o uso de vestimenta uniforme e calçados especiais, deverá fornecê-lo sem ônus para o empregado, até o limite de duas peças a cada 6 (seis) meses.  No caso de empregado que execute seu serviço utilizando veículo motor, esta se obriga a fornecer os equipamentos de proteção necessários ao desempenho de suas funções.Parágrafo Único - A vestimenta uniforme, calçados especiais e equipamentos de proteção, deverão ser regulamentados pela empresa, quanto ao uso, restrições e conservação.

FÉRIAS

O aviso de férias  deverá ser comunicado 

ao empregado com 30 (trinta) dias de 

antecedência e seu início não poderá 

coincidir com domingos, feriados ou dias 

compensados. O pagamento da remuneração 

das férias e, se for o caso, do abono 

pecuniário, serão efetuados até 2 (dois) dias 

antes do início do gozo do período das férias.

A partir de 01.05.2013 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 8,75% 
(oito vírgula setenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2013. 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: R$ 1.035,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 130,00 (cento e trinta reais) 

a partir de 01/05/2013.

ÓTICAS

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

AUMENTO

8,75%
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Agora você vai conhecer um pouco mais o Dr. Jonni da SS&B, 
escritório de advocacia que presta serviços ao SECJ, tanto aqui 
em nossa sede como na própria empresa.
 
Quem é o Dr. Jonni Steffens?
Advogado formado pela UNIVALI – Itajaí-SC, especialista em 
Direito do Trabalho, defendendo os trabalhadores, sócio-fundador 
da SS&B ADVOGADOS ASSOCIADOS com  Dr, Fabricio Bittencourt e Dr. André Luiz Schlindwein.
Joinvilense, o Dr. Jonni é casado com Katlin Mohr com quem tem duas filhas Georgia e Pietra.
 
Como é a SS&B e como ela trabalha com o SECJ??
Atuamos em todo estado e com o SECJ, ajuizamos cerca de 500 ações trabalhistas, além das previdenciárias 
e cíveis. Além disso, nosso trabalho, há mais 25 anos se concentra na manutenção de um dos melhores pisos 
salariais do país e outros direitos já conquistados aos comerciários. Nossa equipe de 8 advogados atende os 
trabalhadores no Sindicato e na empresa.
 
E para quem quer saber sobre Previdência Social. Em que as pessoas devem estar atentas? Como isso é 
tratado no SECJ?
Normalmente a via administrativa para obtenção do benefício previdenciário não garante o melhor e mais eficaz 
resultado.  Por isso, antes do encaminhamento administrativo do benefício previdenciário, não deixe de consultar 
a SS&B ADVOGADOS ASSOCIADOS, para facilitar a vida dos segurados da Previdência Social que necessitam 
de auxílio seja pelo caminho administrativo ou judicial.    
 
Que dicas ou conselhos você pode dar aos trabalhadores?
A sabedoria do povo aconselha: “Prevenir é melhor do que remediar”. Para ficar mais tranquilo, consulte nossos 
advogados seja na sede do SECJ ou na sede da SS&B pois não há cobrança de consulta e é a melhor forma 
para você entender todos os seus direitos para aposentadoria.

O Sindicato está 
sempre na defesa dos 
seus d� eitos

Na sede do Sindicato, o atendimento é feito 
de segunda a quinta-feira, a partir das 17h, 
e sexta-feira, das 14h às 16h. Em período 
integral, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 
18h, na SS&B, situada nesta cidade na 
Rua Saguaçu, 75 (após a Casa da Cultura). 
Telefone (47) 3433-0303. 
E-mail: ssb@ssb.com.br.

Jurídico
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Banco de horas fantasma

O departamento jurídico do SECJ e o escritório 
SS&B Advogados Associados estão 
vencendo na justiça ações em favor dos 
comerciários sobre o uso do Banco 
de Horas Fantasma. Esta prática 
irregular de compensação 
de horas extras vem sendo 
utilizada por grandes redes em 
Joinville e região nos últimos 
anos. Entre elas, estão as Lojas 
Koerich (Número do processo: 
1255/2012), Fort Atacadista 
(Número do processo: 
944/2007) e Hipermercado 
BIG/Walmart (Número do 
processo: 948/2007) que 
agora vão indenizar centenas 
de comerciários.   

As empresas não possuíam 
acordo de Banco de Horas com o 
Sindicato, o que resultou no ano de 2012 no ajuizamento perante a Justiça do Trabalho da competente ação 
trabalhista coletiva representando todos os comerciários das empresas citadas anteriormente, situadas em 
Joinville e nas cidades de São Francisco do Sul, Araquari, Barra Velha, Itapoá e Garuva. 

A prática consistia em conceder folgas aos comerciários, como forma de compensar as horas extras 
habitualmente prestadas, sem que houvesse qualquer acordo com o Sindicato, como determina a lei e a 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.  

Não foram contemplados no acordo os comerciários que na data da realização do acordo já não mais 
pertenciam ao quadro de funcionários das empresas, mas que estão sendo contatados e orientados a 
procurar a assessoria jurídica do SECJ para uma orientação quanto aos procedimentos a serem adotados 
para garantia de seus direitos. 

O Sindicato esclarece que a celebração do acordo submeteu também aos trabalhadores a proposta do 
acordo do Banco de Horas, aceito por unanimidade por todos os trabalhadores presentes ao ato, onde estão 
agora previstas as condições que permitem a compensação das horas de trabalho extraordinárias.

VOCÊ QUE TRABALHOU NAS EMPRESAS CITADAS ACIMA 
OU NO COMÉRCIO EM GERAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

PROCURE O ESCRITÓRIO SS&B ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
na Rua Saguaçu, 75. Telefone: (47) 3433-0303. E-mail: ssb@ssb.com.br

Banco de horas fantasma
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Várias empresas ainda não se conscientizaram e não aprenderam, de 
modo amigável, a respeitar os direitos dos nossos trabalhadores, a 

cumprir a C.L.T assim como as cláusulas das Convenções Coletivas 
Assinadas (gerando banco de horas fantasma, abertura de lojas nos 

feriados e funcionários sem registro em carteira, etc). 
É por meio das denúncias e da ativa fiscalização, que o Sindicato 

e o seu departamento jurídico estão quebrando o recorde no envio 
de Ações de Cumprimento aos órgãos competentes, Ministério do 

Trabalho e Ministério Público.
Veja as denúncias que destacamos.

A loja Só Deizão dos 
bairros Jardim Paraíso 
e Jardim Iririú obrigam 
os seus funcionários 
a trabalharem todos os 
feriados. Além disso, não 
paga hora extra, usa banco de 
horas fantasma, não respeita os 
intervalos de descanso e além de 
tudo, não registra os funcionários 
na carteira. Já tentamos diálogo, 
mas o patrão é teimosão.

Vários funcionários do Hipermais Atacado no 
bairro Itinga estão denunciando junto a este 
Sindicato uma série de irregularidades que a 
empresa está cometendo em relação ao não 
cumprimento das cláusulas da Convenção 
Coletiva em vigor, como pagamento de bônus 
nos trabalhos em feriados, folga, intervalo inter 
jornada, não fornecimento de uniformes, banco 
de horas fantasma, entre outros. É uma pena 
uma empresa tão recente no mercado e com 
tantas reclamações.

Literalmente a loja 12 Pés Calçados está 
pisando na bola e nos funcionários ao 
abrir as lojas em todos os feriados e além 
da concorrência desleal, obrigam os seus 
funcionários a trabalharem nestes dias sem o 
pagamento das horas extras. Esta é uma das 
várias lojas que a equipe dos 
“Caça Horas 
Fantasma” 
encaminhou 
a denúncia 
aos órgãos 
competentes.

Pa� ulha 
Com� ciária 
identifi ca 
� regul� idades 

Só Deizão 
Teimosão

Hip�  Atacado 
de reclamações

12 Pés 
pisando feio

Denúncias

Só Deizão 

Hip�  Atacado 
de reclamações
Hip�  Atacado 
de reclamações
Hip�  Atacado Hip�  Atacado 
de reclamações
Hip�  Atacado 
de reclamações
Hip�  Atacado 

pisando feiopisando feiopisando feio

Veja as denúncias que destacamos.

3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA
3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA
3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA
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Está sendo dureza para que a loja Kimoleza News 
do bairro Fátima respeite os direitos dos seus 
funcionários e as cláusulas da Convenção Coletiva, 
pois também abrem nos feriados, não pagam hora 
extra e utiliza banco de horas fantasma.

O Mercado Becker de Pirabeiraba encabeça uma 
lista de vários mercados e supermercados que 
não respeitam a Convenção Coletiva assinada 
ao abrir nos feriados não acordados. Não pagam 
horas extras, utilizam banco de horas fantasma, 
se igualando as outras empresas infratoras.

Kimoleza 
é D� eza

M� cado 
Beck� 

Denúncias Ganância
O Sindicato busca o bem-estar e qualidade de vida de todos 
os comerciários e, por isso, luta para que seus direitos 
sejam cumpridos. A Patrulha Comerciária realiza constantes 
fiscalizações para assegurar que todos os acordos 
estabelecidos em Convenção Coletiva sejam cumpridos.

É dever do Sindicato fiscalizar e agir diante de qualquer 
irregularidade que prejudique o trabalhador. Abaixo você 
confere as notificações da Seminovos Localiza, uma empresa 
que descumpriu a Convenção Coletiva e foi advertida pelo 
Sindicato em vários veículos de comunicação nos meses de 
abril, outubro e novembro. 

• A Seminovos Localiza vende carros.
• Aceita carro na troca.
• Os funcionários são terceirizados.
• A Seminovos Localiza não tira nota fiscal.
• Não paga impostos estaduais e municipais.

O Sindicato tem o poder de denúncia 
e a Justiça o poder de polícia.

Está sendo dureza para que a loja Kimoleza News 
do bairro Fátima respeite os direitos dos seus 
Está sendo dureza para que a loja Kimoleza News O Mercado Becker de Pirabeiraba encabeça uma O Mercado Becker de Pirabeiraba encabeça uma O Mercado Becker de Pirabeiraba encabeça uma 

lista de vários mercados e supermercados que 
O Mercado Becker de Pirabeiraba encabeça uma 

A Seminovos Localiza abriu as portas nos feriados de Páscoa, 7 de setembro, 12 de outubro, 
2 e 15 de novembro, comprometendo os dias de descanso de seus colaboradores, 
um direito trabalhista conquistado.
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Saúde

Cuidadosno V� ão

Dra. Carolina Ferreira Maurer

CLÍNICOS GERAIS
Dra. Ana Flávia Bonini
Segunda, quarta, quinta e sexta-feira, 
às 8h e terça-feira, às 13h30.

Dra. Carolina Maurer 
Segunda e quarta-feira, às 17h30, 
quinta e sexta-feira, às 14h.

PEDIATRAS
Dra. Paola R. Alberton
Segunda, terça, quarta e sexta-feira, 
às 9h30.

Dra. Emanuela da R. Carvalho: 
Quinta-feira, às 8h e de segunda a 
quinta-feira, às 14h.

GINECOLOGISTAS
Dr. Fabio Rieger 
Segunda a sexta-feira, às 17h.

Dra. Helga C. Pavan 
Segunda e terça-feira, às 14h.
 
Dra. Caroline Rauter Vasconcellos 
Segunda e quinta-feira, às 8h.

Departamento médico
Horários de atendimento 
na sede do Sindicato:

Precauções gerais

Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Uma boa ideia é 
incluir um chapéu 
ou boné no 
figurino.

Também não se esqueça dos óculos escuros. Mas, 
não adianta ser qualquer um: ele precisa ter proteção 
ultravioleta total para evitar queimaduras da córnea e 
da retina, que causam lesões irreversíveis.

Use filtro solar, 
sempre.sempre.

Mantenha-se 
hidratado: beba 
bastante líquido. 
Não espere a sede 
reclamar. Evite bebidas 
com cafeína, álcool 
ou muito açúcar. Eles 
vão fazer com que 
você perca ainda mais 
líquido corporal.

Prefira uma 
alimentação leve: 
frutas suculentas, 
saladas - e, 
é claro, um 
sorvetinho para 
refrescar.

Mas, para aliviar mesmo, nada 
melhor do que água. De acordo 
com suas possibilidades, lave 
rosto, nuca, braços e mãos, 
tome uma ducha fria, mergulhe 
na piscina ou tome um banho 
de mar.

Tenha um cuidado ainda maior 
com bebês e crianças, maiores 
de 65 anos e pessoas doentes - 
especialmente cardíacos ou com 
pressão alta.

Evite ficar exposto ao sol, procure 
caminhar pela sombra.

Facilite a transpiração: use roupas 
folgadas, de tecidos leves e claros.

Sempre que 
possível, evite sair 
nos horários em que 
o sol estiver a pino, 
das 10h às 16h. 
Prefira sair mais 
cedo ou ao 
entardecer.
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Para termos dentes e gengivas saudáveis 
precisamos ter alguns cuidados.

Ter uma alimentação saudável e procurar alimentar-
se em horários em que você  possa fazer a 
higienização dos dentes depois.

Fazer revisões com 
seu dentista a cada 

6 meses.

Cuide da saúde 
de seus dentes e 
gengivas

Dra. Cibele Rangel de Figueiredo

Dra. Cibele Rangel de Figueiredo
Terça a sexta-feira, das 13h30 às 
19h30.

Dr. José Huberto Heideman 
Segunda-feira, das 8h às 12h e15h30 
às 19h30.
Terça a sexta-feira, das 8h às 12h.

Dr. Gilmar Alcebiades Carvalho
Segunda e sexta-feira, das 13h30 às 
19h30.
Terça e quinta-feira, das 15h30 às 
19h30.
Quarta-feira, das 8h às 12h.
 

Dr. Lucas Miguel Fanchin
Segunda-feira, das 9h às 12h e16h30 
às 19h30.
Terça-feira, das 8h às 12h e 13h30 às 
16h30.
Quarta-feira, das 13h30 às 19h30.
Quinta-feira, das 8h às 10h e 13h30 
às 16h30.

Departamento Odontológico
Horários de atendimento na 
sede do Sindicato:

O Sindicato se preocupa com a sua saúde

Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Escovar os dentes, pelo menos, 3 vezes ao 
dia, não esquecendo de usar o fio dental.
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Comer ciário, você ainda não 
possui sua casa própria?

Habitação

O seu Sindicato vai ajudar. Seja sócio 
e adquira a sua casa própria. Vem aí 
o 3º empreendimento habitacional 
dos comerciários de Joinville. Você 
pode adquirir seu apartamento 
com um valor abaixo do mercado e 
com o auxílio do Programa Minha 
Casa Minha Vida. As parcelas são 
acessíveis e cabem no seu bolso.

Não perca tempo, acesse 
www.secj.org.br e inscreva-se no 
link “habitação”. O lançamento do 
empreendimento será no início de 
2014. Se você já está inscrito, fique 
tranquilo, todos serão informados 
sobre a data do lançamento. 

Venha participar do projeto 
habitacional do seu Sindicato, os dois 
primeiros empreendimentos lançados 
foram um sucesso. Comerciário, com 
a ajuda do seu Sindicato o sonho 
da sua casa própria está muito mais 
perto de se realizar.
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Campanha de reajuste salarial

Em prol de 
melhores benefícios 
par a a classe

No dia 25 de março, funcionários 
e diretores reuniram-se com os 
comerciários na sede do CESCOM para 
realizar a assembleia de reajuste salarial 
2013/2014. A campanha uniu forças em 
prol e melhores benefícios para a classe. 

M
AR

ÇO
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Dia da Mulher

O car inho 
está em 
simples gestos

Cartão entregue a todas 
as mulheres que visitaram 
a sede do Sindicato em 
Joinville no dia 8 de março.

No Dia Internacional da Mulher, o Sindicato 
preparou uma homenagem carinhosa a toda 
equipe feminina que integra o quadro de 
colaboradores e também para as associadas 
que estiveram no Sindicato. O dia 8 de 
março foi marcado com a entrega de rosas 
e cartões, uma forma especial que o SECJ 
encontrou de reconhecer a importância do 
trabalho da mulher em nossa sociedade.

Cartão entregue a todas 
as mulheres que visitaram 
a sede do Sindicato em 
Joinville no dia 8 de março.Joinville no dia 8 de março.

Cartão entregue a todas 
as mulheres que visitaram 
a sede do Sindicato em 
Joinville no dia 8 de março.Joinville no dia 8 de março.

Cartão entregue a todas 
as mulheres que visitaram 
a sede do Sindicato em 
Joinville no dia 8 de março.

M
AR

ÇO
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Profissão Comerciário

Regulamentação 
da profi ssão 
Comer ciário
O dia 14 de março de 2013 vai ficar na história dos comerciários. 
Nesta data, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 
do Senado 115 de 2007 que regulamenta a profissão de 
comerciário. A conquista beneficia 12 milhões de brasileiros. 
Na área de atuação do Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Joinville e Região (SECJ) são cerca de 35 mil beneficiados. 
Esta foi uma grande conquista da categoria. Mais ainda a muito 
pelo que lutar, como melhores condições de trabalho, ambiente 
seguro e saudável, e por salários mais justos.

O que muda?
Jornada de trabalho: Ficou fixada em 8 horas a jornada 
diária e a semanal em 44 horas. O texto também 
estabelece em turnos de revezamento, ficando vedada 
a utilização do comerciário em mais de um turno, com 
exceção do que for determinado através de negociação 
coletiva de trabalho. 

Piso Salarial e Qualificação: O projeto aprovado fixa 
um piso salarial da categoria comerciário em convenção 
ou acordo coletivo, nos termos do Inciso V do Art. 7º da 
Constituição Federal, e abre a possibilidade de entidades 
representativas patronais e de trabalhadores negociarem 
a inclusão, no âmbito da negociação coletiva, de 
cláusulas que promovam ações de educação, formação 
e qualificação profissional. 

Função especificada: Na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), a atividade ou função 
desempenhada pelos empregados do comércio deverá 
ser especificada, desde que inexista a possibilidade de 
classificação por similaridade. 

Fonte: Revista da CNTC, março 2013, página 11.
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AR

ÇOLEI Nº 12.790, DE 14 DE MARÇO DE 2013.

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de 
comerciário.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Aos comerciários, integrantes da categoria profissional 
de empregados no comércio, conforme o quadro de atividades 
e profissões do art. 577, combinado com o art. 511, ambos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aplicam-se os dispositivos da 
presente Lei, sem prejuízo das demais normas trabalhistas que lhes 
sejam aplicáveis.

Art. 2º - Na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a 
atividade ou função desempenhada pelos empregados do comércio 
deverá ser especificada, desde que inexista a possibilidade de 
classificação por similaridade.

Art. 3º - A jornada normal de trabalho dos empregados no comércio é 
de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais.

§ 1º Somente mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho poderá ser alterada a jornada normal de trabalho estabelecida 
no caput deste artigo.

§ 2º É admitida jornada de 6 (seis) horas para o trabalho realizado 
em turnos de revezamento, sendo vedada a utilização do mesmo 
empregado em mais de 1 (um) turno de trabalho, salvo negociação 
coletiva de trabalho.

Art. 4º - O piso salarial será fixado em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho, nos termos do inciso V do art. 7o da Constituição Federal.

Art. 5º (VETADO).

Art. 6º - As entidades representativas das categorias econômica e 
profissional poderão, no âmbito da negociação coletiva, negociar 
a inclusão, no instrumento normativo, de cláusulas que instituam 
programas e ações de educação, formação e qualificação profissional.

Art. 7º - É instituído o Dia do Comerciário, a ser comemorado no dia 
30 de outubro de cada ano.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 2013; 192º da Independência e 125º da 
República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Carlos Daudt Brizola

Gilberto Carvalho
Luís Inácio Lucena Adams
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Subsedes do Sindicato

Inaug� ação de 
nova sede em Itapoá

Em março, o Sindicato inaugurou 
a subsede de Itapoá. Esta é mais 
uma conquista para a região. 
Agora, todos os trabalhadores 
do comércio contam o apoio do 
Sindicato com informações na 
área trabalhista e homologações. 

A subsede fica na Avenida Brasil, 
2798, Centro - Itapoá. 
Telefone: (47) 3443-0923
Atendimento de segunda a sexta-
feira, das 13h30 às 17h30.

M
AR

ÇO

OUTRAS
SUBSEDES

Rua Ari Nogueira dos Santos, 125, Centro – Barra Velha
Telefone: (47) 3456-0222
Atendimento de segunda e terça-feira, das 14h às 16h30.
Homologações: quarta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Praça da Bandeira, 59, Centro, São Francisco do Sul 
Telefone: (47) 3444-4789
Atendimento de terça e quinta-feira: das 9h às 11h e 
das 14h às 17h.
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Durante a semana do Dia das Mães o Sindicato 
distribuiu rosas e cartões em homenagem a elas. 
Uma comunicação também foi publicada no dia 11 
de maio, no Jornal A Notícia, para demonstrar o 
quanto esta data é especial para o nosso Sindicato. 
Pelo número da matrícula, mais de 80 brindes foram 
sorteados para as mães, confira as fotos.
Mais fotos no site secj.org.br

Homenagem 
p� a as 
Mães
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CY
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Dia das Mães
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Futebol SocietyFutebol Society

A equipe do Angeloni ficou em 1º lugar na Copa Toyota Etios de Futebol Sintético dos Comerciários 
2013. Em segundo lugar ficou a equipe da Coperfix, seguido pela equipe da Milium (3º lugar) e da AJ 
Supermercado (4º lugar). 
A Copa contou com 225 atletas divididos em 15 equipes. A disputa aconteceu de 9 de maio a 19 de 
junho, na Recreativa do Sindicato, e teve 29 jogos. Ao todo, foram marcados 175 gols, com média de 7 
por partida e 14 por rodada. Nas finais, a média foi de 3 gols por partida. 
O artilheiro da competição foi Carlos Henrique M. Saldanha, do Angeloni, com 13 gols e o goleiro menos 
vazado foi Alan Adams Peixer, da Coperfix, com 6 gols tomados. 
A Copa teve a participação da equipes da Coperfix, AJ Supermercado, Comuni, Angeloni, Florença, 
Fredy Pneus, Veiculos Stein, Casas Bahia, Koerich Deposito, Ravelli, Milium, Toyoville, Koerich/Belo 
Refrigeração, Madville e Giassi.
O SECJ parabeniza a todos os participantes do evento.

Equipe 
Angeloni vence 

a Copa dos 
Comer ciários

Equipe Angeloni - Campeã26



“Nossa equipe participa todos os anos com muita 
satisfação, principalmente, porque a cada ano a Copa 
fica melhor. Parabéns ao Sindicato pela organização. 
A união e amizade da equipe estão valorizadas com 
a Copa que também proporciona a integração com 
os demais atletas. O torneio tem sido uma forma 
saudável de aliar o útil ao agradável, lazer e saúde.”  

“O torneio foi bem 
organizado. Agradeço 
o time pelo empenho 
e na próxima edição 
esperamos conquistar 
o título da Copa.” 

Rafael Favarin Marques, 
da equipe Milium Lourival Jose dos Santos, da equipe Angeloni

Alan Adams Peixer 
Goleiro menos vazado Equipe Coperfix - Vice-campeã

Equipe Milium - 3º lugar Equipe AJ Supermercado - 4º lugar

Carlos Henrique M. Saldanha 
Artilheiro

M
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O
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Em defesa da demo� acia 
e dos d� eitos dos 
� abalhadores
As Centrais Sindicais convocaram os trabalhadores e a população em 
geral para promover manifestações de protesto e passeatas, em todo o 
Brasil, no dia 11 de julho. O Sindicato dos Comerciários esteve presente na 
manifestação em Joinville, que contou com 200 participantes, e em Itajaí, 
com a presença de mais de 2 mil trabalhadores de várias categorias. Em 
Itajaí, o protesto fechou a BR-101 por trinta minutos e chamou a atenção 
das autoridades e da imprensa (veja imagens abaixo).

Fim do Fator 
Previdenciário

Jornada de 40 horas 
semanais, sem 
redução salarial

Reajuste 
digno para os 
aposentados

Mais 
investimentos em 
saúde, educação 

e segurança

Reajuste 
investimentos em 
saúde, educação 

Transporte 
público de 
qualidade

Fim do 
Projeto de 
Lei 4330 

que amplia a 
terceirização Reajuste que amplia a 

Reforma 
Agrária

investimentos em 
saúde, educação 

Fim dos 
Leilões 

do 
Petróleo

Reinvindicações

Jornal Notícias do Dia de 
12 de julho de 2013, capa.
Jornal Notícias do Dia de 
12 de julho de 2013, capa.
Jornal Notícias do Dia de 
12 de julho de 2013, capa.

Jornal Notícias do 
Dia de 12 de julho de 

2013, página 5.

Jornal Notícias do 
Dia de 12 de julho de 

2013, página 5.

Jornal Notícias do 
Dia de 12 de julho de 

2013, página 5.
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O

Dia Nacional de Luta
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O SECJ não se esquece deles e todo 
ano premia os associados 

com lindos brindes e presentes. 
Neste ano, mais de 80 brindes 

foram sorteados no dia 9 de agosto, 
pelo número da matrícula, 

na sede do Sindicato. 
Mais fotos no site secj.org.br

Dia dos Pais

Ser  pai é 
um grande 
presente. 
Ser  
lembrado 
também é 
mar avilhoso. 
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No dia 17 de agosto, os Sócios Aposentados 
puderam aproveitar um encontro especial, na Liga 
da Sociedade Joinvilense. Além de rever os amigos, 
todos se divertiram ao som da Banda Som Demais. 
A programação ainda contemplou apresentações 
artísticas, brinde de porta, sorteio de brindes e 
um delicioso café colonial. Uma atração especial e 
surpresa foi o ponto principal do evento, Jerry Adriani 
entrou e animou a festa, cantando as principais 
músicas de sucesso.

Sócio Aposentado
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Apresentação especial
Cantor Jerry Adriani 
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Sócio Aposentado
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Obrigado à todos 
que compar ecer am 
e ajudam a 
dar  vida ao 
nosso sindicato 
mesmo depois 
de aposentados, 
afi nal, a nossa 
amizade nunca se 
aposenta.
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Projeto Meu Futuro

Sindicato contr ibui 
com a qualidade 
educacional de 
Joinville

O Projeto Meu Futuro é uma idealização da Câmara 
Setorial de Informática da CDL de Joinville. O 

objetivo principal do projeto é motivar os estudantes 
do sexto ao nono ano a melhorar a performance 

escolar. Trimestralmente, os alunos com as melhores 
notas são premiados com medalhas e ao fim do 

ano com notebooks, tablets, smartphones, além de 
viagens ao Beto Carrero World. 

Em 2013, o projeto contemplou 11 escolas públicas 
municipais de Joinville, atingindo mais de 7500 

alunos. Ao todo, 33 alunos receberam a premiação 
do ano e, para contribuir ainda mais com a 

qualidade de vida destes estudantes, o Sindicato, em 
setembro, passou a contribuir com o projeto. 

Os professores também receberam um 
reconhecimento por acreditar e contribuir com o 
projeto. Dois professores de cada escola foram 

sorteados e ganharam um tablet. Ao todo, 22 tablets 
foram sorteados para os mestres das 11 escolas 

municipais de Joinville. 

No dia 22 de outubro, o Sindicato participou da 
entrega das medalhas do trimestre na Escola 

Municipal Anna Maria Harger, no Jardim Paraíso. 
Além disso, assim como outras entidades, o 

Sindicato faz uma contribuição financeira para 
contribuir com o projeto. Melhorando a educação 
melhoramos o nível de profissionais capacitados 

no mercado de trabalho e contribuímos com o 
desenvolvimento do nosso País, este é o principal 

motivo que leva o Sindicato a ser 
parceiro desta causa.
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Outubro Rosa
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Engajado na campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, o SECJ informa aos seus associados que o Convênio Médico conta 
com quatro opções de clínicas especializadas para realizar o exame de mamografia com desconto 
especial para sócios. Procure-nos e saiba como agendar seu exame.

Durante todo o mês promovemos ações para lembrar a importância de manter a saúde em dia. Em 
outubro, a campanha é especialmente dedicada às mulheres para incentivá-las a fazer o exame de 
mamografia. Além da fachada decorada, a nossa equipe enviou aos associados um material com 
dicas de prevenção contra o câncer de mama. 

O SECJ ofer ece 
desconto par a o exame 
de mamografi a
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Dia das Crianças

Um dia de 
diver são par a 
cr ianças e toda 
a família
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Em 6 de outubro, o CESCOM (Complexo 
Esportivo e Social dos Comerciários) recebeu a 
criançada para um dia muito agradável em família, 
promovendo atividades para os pequenos, que 
se divertiram com brinquedos infláveis, palhaços 
e várias outras atividades dinâmicas. O evento, 
uma parceria com o SESC Joinville, é gratuito, 
ofereceu lanche e sorteio de brinquedos a todos 
os participantes. 

Em 6 de outubro, o CESCOM (Complexo Em 6 de outubro, o CESCOM (Complexo 
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Dia das Crianças

Apresentação especial
Rudy e Willy
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Além da festa, no dia 11 de outubro foi realizado o 
sorteio na sede do Sindicato, onde várias crianças 
filhos de comerciários foram presenteadas com mais 
de 80 brindes. Mais fotos estão no site secj.org.br

Crianças
    Premiadas

“É o quarto ano que trago meu filho. A variedade de 
brinquedos atrai as crianças e a disposição e atenção 
das pessoas é um diferencial. Muito bem organizado, 
cada vez melhor.”

“É o sétimo ano que a gente participa. A festa é fantástica, espetacular, neste evento famílias 
de todas as classes sociais participam. Quando vai chegando o Dia das Crianças, a Vitória 
Raquel (10 anos), nossa filha, sempre lembra: “Pai, quando vai ser a festa das crianças do 
Sindicato? É importante perceber que o valor investido no Sindicato é convertido em atividades 
como esta. Muitas vezes a gente não tem condições de fazer uma festa deste porte para as 
crianças e temos a oportunidade de participar aqui sem gastar nada.”

“Este é um grande evento que une famílias, amigos, 
as crianças fazem bastante amizade e se divertem. Eu 
venho com em todas as edições.”

É uma iniciativa ótima do Sindicato. É a primeira vez que eu venho e 
fiquei impressionada, a festa é maravilhosa e as crianças adoram. A 
minha filha elogiou muito e disse que quer participar todo ano. 

Adilson Rangel, associado há 10 anos, material de 
construção Romeu Retzlaff

Gilmar de Souza, associado há 11 anos, Greivel Veículos

Josi Lourenço, esposa do sócio Fabrício Lourenço, 
associado há 10 anos, Mercado Mariano

Adriana Ribeiro, associada há 2 anos, Drogaria Amanda
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Diogo Miguel Rabelo - Equipe Real Forte 
Artilheiro - 10 gols

Campeonato de Futsal dos Comerciários

Um campeonato disputado e de igualdade 
técnica marcou os jogos de mais uma 
edição de um dos mais antigos e tradicionais 
campeonatos de futsal de Joinville e região. Os 
jogos acirrados lembraram os bons e velhos 
tempos no antigo Ginásio do SESC da Rua 
Aubé, onde muitos comerciários disputaram 
campeonatos lembrados até hoje.
Em um jogo eletrizante em que a equipe da 
Coperfix, perdendo de 2 x 0 para a equipe 
da Real Forte na primeira etapa, virou o jogo 
no segundo tempo para 3 x 2, conquistando 
assim, o tetra Campeonato de Futsal dos 
Comerciários, pois já venceu as competições 
em 2009, 2010 e 2012.
Na disputa dos 3º e 4º lugares a equipe do 
Angeloni venceu a equipe da Milium com o 
placar de 6 x 2, conquistando o terceiro lugar.
Foram premiados ainda, o goleiro menos 
vazado Edson Pereira, da equipe Angeloni e 
Diogo Miguel Rabelo, da equipe Real Forte, 
como artilheiro.
O Sindicato parabeniza e agradece todas 
as equipes participantes e suas torcidas e 
também ao SESC pela parceria.

Equipe Coper fi x 
é Tetr a Campeã

Vanderlei Brusque representando Edson Pereira 
Equipe Angeloni - Goleiro menos vazado
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Equipe Real Forte - Vice-campeã

Equipe Angeloni - 3º lugar

Equipe Coperfix - Campeã

Equipe Milium - 4º lugar

NO
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- Mensagem de Natal


