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Editorial Vem pra rua, vem!

Nas últimas semanas, 
acompanhamos pela 
televisão manifestações 
realizadas nas maiorias 
capitais do Brasil 
que se espalharam 
positivamente pelo país 

em luta por direitos e justiça. Acredito que alguns de 
nós certamente participavam de uma das passeatas 
realizadas em Joinville e região.  

As manifestações, na maioria das vezes pacíficas, 
lutaram pela redução da tarifa de ônibus, contra a 
aprovação da PEC 37 (que limita a atuação do Ministério 
Público), pelo fim da corrupção, por mais investimentos 
nos serviços públicos, principalmente, na educação e 
saúde, entre outras bandeiras. 

O que conquistamos? Muitas cidades reduziram a tarifa 
de ônibus, entre elas, Joinville. A PEC 37 foi arquivada e 
o projeto “Cura Gay” foi retirado da pauta do congresso. 

Este movimento foi o reflexo da intolerância da 
população para toda e qualquer forma de poder que usa 
o coletivo para benefício de poucos. O povo foi para as 
ruas mostrar a sua força e poder. 

O que isso tem a ver com o SECJ? Tudo. O Brasil está em 
meio a uma intensa transição. A consciência individual 

e coletiva está evoluindo para uma sociedade que faça 
sentido dentro de princípios e valores humanos.

Nós, comerciários, também temos que seguir este 
exemplo e ir às ruas reivindicar por melhores condições 
de trabalho, num ambiente seguro e saudável, e por 
salários mais justos para a categoria. 

Assim como aconteceu no dia 25 de abril, em Criciúma, 
quando eu e centenas de dirigentes sindicalistas e 
trabalhadores participamos do Movimento em Defesa 
da Vida, Saúde e Segurança da Classe Trabalhadora 
Catarinense – MOVIDA, organizado pela UGT/SC.

Nossa categoria teve uma grande conquista este ano: 
a Regulamentação da Profissão de Comerciário (Lei 
do Senado 115 de 2007) que foi sancionada no dia 14 
de março pela presidente Dilma Rousseff. A lei passa 
a beneficiar 12 milhões de comerciários no Brasil. O 
SECJ, em sua área de atuação, representa cerca de 35 
mil comerciários. 

Esta foi uma grande conquista. Mas ainda há muito pelo 
que lutarmos. Quando a sociedade muda, as políticas 
mudam, os negócios mudam, os sistemas mudam. E a 
vida de todos melhora.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente do SECJ

Expediente: Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville e Região (SECJ), Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, São 
Francisco do Sul e São João do Itaperiú. • Rua Sete de Setembro, 74  Cep: 89201-200 - Fone/Fax: (47) 3205-9333 • www.secj.org.br • Diretoria Efetiva: 
Presidente: Waldemar Schulz Junior (Mazinho) • Vice Presidente: Luiz Carlos Xavier • Secretário: Leonardo Patzelt • Tesoureiro: Roberto Luiz Siedschlag • 
Política e Organização Sindical: Paulo César de Oliveira • Comunicação e Imprensa: Nelson Batista de Almeida  • Social e Esporte:  Antônio César Aguiar • 
Diretoria suplente: Roseli A. Mazzoco Fernandes, Edegar Rover, Laurindo A. Souza Filho, Antônio Lourenço da Silva, Audiére R. Glatz, Jaime da Rosa e Andréia 
Santos de Jesus • Conselho Fiscal Efetivo: Sérgio Eduardo Gomes, Rogério Holz, Olívio Schiochet  • Conselho Fiscal Suplente: Jair Pereira, Joani Hormino 
Dias e Lauro Eleutério • Delegados Representantes Efetivos: Paulo César Petry e Ambrósio Selhorst • Delegada Representante Suplente: Rosangela Amaral 
de Andrade • Tiragem: 20.000un (Apta Gráfica). Editoração: HcomFalcan Comunicação Integrada 3028-5980.

O SECJ disponibiliza mais um serviço aos comerciários e aos escritórios de contabilidade. Trata-se do Serviço 
de Atendimento ao Comerciário e a Contabilidade (SACC), que vai tirar todas as dúvidas trabalhistas que 
envolvem o setor. O atendimento será feito pelo Arthur Aloisio Quandt, funcionário do Sindicato, que tem vasta 
experiência no assunto, preferencialmente pelo e-mail arthur@secj.org.br ou pelo telefone 47 3205-9312.

Novo serviço SACC tira dúvidas trabalhistas
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Manifestações11 de julho – Dia Nacional de Luta

Em defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores, 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. Foi o Dia Nacional de Luta.

O Sindicato dos Comerciários esteve presente na manifestação em 
Joinville, que com 200 participantes, e em Itajaí, com a presença de mais 
de 2 mil trabalhadores de vários 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

Transporte 
público de 
qualidade

Fim do 
Projeto de 
Lei 4330 

que amplia a 
terceirização

Reforma 
Agrária

Fim dos 
Leilões 

do 
Petróleo

Reinvindicações

Jornal Notícias do 
Dia de 12 de julho de 

2013, página 5.

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.
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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).

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.

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.

CCT

Convenções Coletivas de Trabalho 
2013/2014

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. 

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%
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HORA EXTRA
A jornada extraordinária de trabalho, será remunerada 

com o adicional de 65% (sessenta e cinco por cento) 

sobre o valor da hora normal. 

O comissionista, vendedor ou cobrador, será remunerado 

pelas horas extras realizadas e estas serão calculadas 

tomando-se por base o valor total das comissões 

auferidas durante o mês, mais o salário fixo, se houver, 

dividindo-se por 220 horas, acrescido do adicional de 

65% (sessenta e cinco por cento), previsto na Cláusula 

13ª desta CCT, multiplicando-se pelo número de horas 
extras realizadas no mês.

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.

DIA DO COMERCIÁRIO
No dia 31 de dezembro de 2013 será concedida folga a 

todos os empregados, sem prejuízo salarial, permanecendo o 
comércio de RUA FECHADO, compreendendo todas as lojas 

integrantes da categoria, sem exigência de compensação 
de horas. O empregado que nesta data (31.12.2013) se 

encontrar em gozo de férias, abrangendo o referido dia, fará 
jus ao acréscimo de mais um dia nas mesmas férias.

DISQUE DENÚNCIA    3205-9333 | secj@secj.org.br

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

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%

AUMENTO

8,75%
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CHAMADA

texto.

CCT

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

Cláusula 28ª - TRABALHO EM FERIADOS
Os empregados que trabalharem nos feriados receberão as seguintes importâncias:
a) valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em vale compras para os empregados que trabalharem até 4h (quatro horas) diárias;
b) valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) em vale compras para os empregados que trabalharem além das 4h (quatro horas) 
diárias.

CHAMADA

texto.

DIA DO COMERCIÁRIOExcepcionalmente e de comum acordo, as partes convenentes elegem o dia 
02 de janeiro de 2014, como um dia facultativo de trabalho. Por conseqüência, 

nesta data, as empresas que mantiverem abertos seus estabelecimentos 
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.

FERIADOSOs 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 4h00min (quatro horas) diárias;

b) valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em vale compras para 

os empregados que trabalharem além das 4h00min (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 subseqüente 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%

AUMENTO

8,75%
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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.

FARMÁCIAS

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2013

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

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, á 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 abra 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.

Profissão Comerciário
Função se transforma 
em profissão

AUMENTO

8,5%

AUMENTO

8,5%
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Jurídico 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 que vem sendo 
utilizada por grandes redes em 
Joinville e região nos últimos 
anos. Entre elas, está à loja 
Koerich que agora vai indenizar 
centenas de comerciários.   

A empresa não possuía acordo 
de Banco de Horas com o 
Sindicato, o que resultou em 
março de 2012 no ajuizamento 
perante a Justiça do Trabalho 
da competente ação trabalhista 
coletiva representando todos os 
comerciários das lojas da empresa Eugênio Raulino Koerich S.A., 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 da Koerich, 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 LOJAS KOERICH 
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
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Jurídico

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 civeis. 
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 melhor todos os seus direitos para aposentadoria.

O Sindicato está sempre na 
defesa dos seus direitos

Na sede, o atendimento é feito de segundas 
às quintas-feiras, a partir das 17h, e às 
sextas-feiras, das 14h às 16h. Em período 
integral, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 
18h, na  SS&B, situada nesta cidade na 
Rua Saguaçú, 75 (após a Casa da Cultura). 
Telefone (47) 3433-0303. 
E-mail: ssb@ssb.com.br.
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Sindicato conquista mais benefícios 
aos comerciários  

Sábado Mais

Habitação Vem aí o 3º Empreendimento dos Comerciários

O Sindicato dos Empregados do Comércio de Joinville 
e Região (SECJ), em parceria, com a Caixa Econômica Federal, 

Prefeitura de Joinville e construtoras trabalha para, em breve, 
lançar o terceiro empreendimento voltado aos comerciários. 
Dezenas de apartamentos já foram entregue na zona Sul de 

Joinville, todos com os benefícios oferecidos pelo 
Plano Minha Casa Minha Vida do governo federal. 

O SECJ busca as melhores opções para ajudar 
os associados a adquirirem sua casa própria. 

Fazer o melhor pelo comerciário é o objetivo do Secj.

Para quem quer fazer sua inscrição para o 3º Empreendimento, 
acesse www.secj.org.br e preencha seu cadastro.

HORÁRIO ESPECIAL
Fica o horário de trabalho dos sábados discriminados prorrogado 
para todos os empregados, exceto os menores de idade, 
conforme tabela ao lado. Nestes sábados, as lojas do comércio 
de rua funcionam em horário estendido até as 17 ou 18 horas. 
Os shoppings funcionam em horário normal, ou seja, das 10 às 
22 horas.

Calendário do Sábado Mais

DATA                 HORÁRIO
30 de março de 2013  Até as 18 horas

06 de abril de 2013  Até as 17 horas

13 de abril de 2013 Até as 17 horas

04 de maio de 2013              Até as 17 horas

11 de maio de 2013  Até as 18 horas

08 de junho de 2013             Até as 17 horas

15 de junho de 2013             Até as 17 horas

20 de julho de 2013  Até as 17 horas

3 de agosto de 2013  Até as 17 horas

10 de agosto de 2013 Até as 18 horas

14 de setembro de 2013       Até as 17 horas

5 de outubro de 2013 Até as 17 horas

9 de novembro de 2013        Até as 17 horas

16 de novembro de 2013      Até as 17 horas

8 de março de 2014  Até as 17 horas

5 de abril de 2014  Até as 17 horas

19 de abril de 2014  Até as 17 horas

FORNECIMENTO GRATUITO 
DE LANCHES
As empresas pagarão para cada 
empregado que se encontrar em 
regime de horas extras especiais 

no Sábado Mais, a título de refeição, o valor de R$ 12,00 ou, 
facultativamente, poderão fornecer um ticket-alimentação ou 
convênio com restaurante para fornecimento da referida refeição, 
concedendo intervalo mínimo de uma hora para refeição. 

HORAS EXTRAS
As horas trabalhadas nos Sábados Mais que 
excederem a jornada do empregado, deverão 
ser remuneradas como extras, ou seja, com 
o acréscimo de 65% sobre o valor da hora 
normal. Elas deverão ser registradas em 

controle de ponto, para fins de apuração das horas realizadas.
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Sindicato atende em 
quatro endereços

Sedes do SECJ

DISQUE DENÚNCIA    3205-9333 | secj@secj.org.br

Os associados ao Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Joinville 
(SECJ) têm à disposição uma completa 
estrutura de serviços nas áreas da saúde, 
médica, assistência jurídica, convênios, 
homologações e informações trabalhistas.

Na sede, localizada na Rua 7 de Setembro, 
74, no Centro de Joinville, que a diretoria 
e toda a equipe do Sindicato realizam as 
reuniões de negociação pela luta dos direitos 
trabalhistas de seus representados. 

Os funcionários do SECJ são altamente 
treinados para oferecer um atendimento 
profissional e cordial a todos que visitam 
e que precisam de seus serviços. Além da 
sede em Joinville, o Sindicato atende em três 
subsedes, Barra Velha, São Francisco do Sul 
e Itapoá.

O SECJ também oferece uma ampla 
recreativa, o CESCOM – Complexo Esportivo 
e Social dos Comerciários, que está à 
disposição para o lazer de seus associados. 

Onde tem SECJ 

Joinville (Sede)
Rua 7 de Setembro, 74, Centro
Fone: 47 3205-9333
Atendimento: segunda a quinta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30 às 18h30. Sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h30.
 
Barra Velha (subsede)
Rua Ari Nogueira dos Santos, 125, Centro
Fone: 47 3456-0222
Atendimento: Trabalhistas, segunda e terça-feira, 
das 14h às 16h30. Homologações, quarta-feira, 
das 9h às 11h e das 14h às 16h30.

 

São Francisco do Sul (subsede)
Praça da Bandeira, 59, Centro 
Fone: 47 3444-4789
Atendimento: terça e quinta-feira, das 9h às 11h 
e das 14h às 16h.

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

Joinville
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Localiza

Denúncia 2 Chamada

Revendedora de veículos 
de Joinville descumpre a 

Convenção Coletiva de Trabalho

O Sindicato dos Comerciários de Joinville e Região 
informa que, durante o feriado de Páscoa, a empresa 

Seminovos Localiza de Joinville descumpriu a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2012/2013, que previa o fechamento 

das concessionárias e revendedoras de veículos, ao abrir seu 
estabelecimento na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa, 

momentos tão importantes em que a família precisa estar reunida.

O SECJ lamenta o ocorrido e informa ao cidadão joinvilense que 
as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. É dever do 

Sindicato fiscalizar e agir diante de qualquer irregularidade que 
prejudique o trabalhador. 

Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 | Número de registro no MTE: SC001663/2012 | Data de registro no MTE: 
17/07/2012 | Número da solicitação: MR039633/2012 | Número do processo: 46220.003683/2012-13 | Data do protocolo: 

17/07/2012. A versão completa da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 está disponível no site do SECJ: www.secj.org.br 
e a autenticidade deste documento pode ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego em www.mte.gov.br 

Seminovos Localiza 
não respeita o feriado de Páscoa
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Denúncia 3Chamada

Denúncia 4Chamada

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

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

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 Comerciários

“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 - 2º lugar Equipe Milium - 3º lugarEquipe Angeloni - 1º lugar

Equipe AJ Supermercado - 4º lugar

Carlos Henrique M. Saldanha 
Melhor artilheiro
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Dia dos Pais

Parabéns a você!

DISQUE DENÚNCIA    3205-9333 | secj@secj.org.br

Ser pai é um grande presente. Ser lembrado também é 
maravilho. O SECJ não se esquece deles e todo ano premia 
os associados com lindos brindes e presentes. Este ano, 

o sorteio será no dia 9 de agosto, pelo número da matrícula, na sede do Sindicato. Participam do sorteio os 
associados que são pais e estão com a mensalidade em dia.

Associados são lembrados 
no seu aniversário 

É um dia especial quando um dos associados 
do Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Joinville e Região (SECJ) comemora mais um 
aniversário. Todo ano, o Sindicato presenteia 
os associados com um brinde. 

Para Jonathan Patrick 
Stein, da Casa do Pintor, o

 Sindicato está presente no dia a dia para ajudar em qualquer situação 
que lhe é solicitado. “Gostei muito da bolsa que ganhei este ano. Será 

muito útil como todos os brindes que recebemos do sindicato.”

Aniversariante
dia 6 de julho

Sulamita Vieira, da Pimenta 
Com. Maquinas, conta que o SECJ 
é um dos melhores Sindicatos de 
Joinville por sua atuação e pelo 
excelente atendimento prestado aos 
associados. “Fiquei surpresa com o 
brinde de aniversário, não esperava. 
Este Sindicato é 10!”, ressaltou 
Sulamita.

Aniversariante
dia 1 de julho

PREMIADO

Fazer com as fotos dos pais 
com a entrega de prêmios

15



Dia da Mulher

Dia das Mães

Flores para estas mulheres incríveis

Durante a semana do Dia das Mães (maio), o 
Sindicato distribuiu rosas e cartão às mães. 
Um anúncio em homenagens a elas foi 
publicado em jornal da cidade. Também foram 
sorteados brindes, pelo número da matrícula, 
para as mamães que posaram felizes para a foto.

Entrega da rosa e cartão a Luzia Bernadete Junkes.

Brindes para mais 
alegrias

Mulher, a beleza de belos traços transformados em força, construindo e 
conquistando seu próprio espaço. Esta foi a frase do cartão que acompanhou 

a rosa entregue pelo Sindicato dos Comerciários para as mulheres no 
dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para homenageá-las.

Durante a semana do Dia das Mães (maio), o 
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Departamento médico

Departamento odontológico

DISQUE DENÚNCIA    3205-9333 | secj@secj.org.br

Para termos dentes e 
gengivas saudáveis 
precisamos ter alguns 
cuidados .

Dra. Cibele Rangel 
de Figueiredo

Atende de 
terça a sexta-feira, 

das 13h30 
às 19h30.

Escovar os dentes, pelo 
menos, 3 vezes ao dia, 
não esquecendo de usar 
o fio dental.

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

Cuidados simples podem 
evitar a gripe

Dra. Ana Flavia Bonini 
(Clínica Geral)

Atende na segunda, 
quarta, quinta e 

sexta-feira, às 8h e na 
terça-feira, às 13h30.

Com a chegada do inverno aumenta à incidência das infecções das vias-respiratórias, entre elas, a mais 
conhecida, a gripe. A gripe comum (influenza sazonal) circula nos meses mais frios e não costuma causar 
complicações em indivíduos saudáveis, porém naqueles com comorbidades pode causar complicações 
e até óbito. Uma variante do vírus influenza, o vírus H1N1, causados da gripe suína, vem circulando há 
alguns anos e causa preocupação em todo mundo.

Sintomas

Na gripe comum, os sintomas têm inicio repentino, com febre de até 38 graus, tosse seca, dor de 
garganta, coriza, dores no corpo e evolução de poucos dias. É transmitida de pessoa a pessoa por meio 
da tosse e espirros. Na gripe H1N1, os sintomas são semelhantes, no entanto podem ocorrer também 
diarreia, náuseas e vômitos. O sistema respiratório pode ser acometido com maior gravidade e levar a pneumonia e insuficiência 
respiratória, caracterizando o que denominamos de síndrome respiratória aguda grave. No grupo de risco estão os idosos acima 
de 60 anos, crianças com menos de 2 anos, gestantes, indivíduos com alguma doença que reduza a imunidade (aids, câncer em 
tratamento, diabéticos, cardiopatas, portadores de doenças renais ou respiratórias crônicas, obesos mórbidos, entre outros). 
Esses grupos devem ser vacinados anualmente. O tratamento é feito com Oseltamivir (Tamiflu). 

Recomendação

Recomenda-se que as pessoas com sintomas gripais não entrem em 
pânico e procurem atendimento médico e evitem a automedicação. 
Os casos leves são orientados a repousar e utilizar apenas 
medicamentos sintomáticos uma vez que a doença é autolimitada. 
È importante relembrar que algumas medidas simples podem reduzir 
a transmissão da gripe. São elas: sempre levar as mãos à frente ao 
tossir ou espirrar e lavar as mãos com água ou álcool gel.
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Convênios
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