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Editorial

Sindicato mais 
forte, conta com 
a força do 
comerciário
Amigo comerciário,
 
Chegamos ao informativo de edição n. 90 e, especialmente 
neste ano de 2014, estamos nos preparando para fazer um 
Sindicato ainda mais forte, pois é véspera dos 85 anos desta 
entidade.

Neste ano merecem destaque os grandes embates que 
tivemos com os sindicatos patronais para que os trabalhadores 
obtivessem maiores ganhos salariais sem qualquer perda de 
direitos já conquistados. 

Muitos notaram que houve demora nas negociações, mas no 
final, com muita perseverança e força, o SECJ consolidou sua 
posição de defensor dos direitos de todos os trabalhadores 
ligados à esta entidade.

É possível verificar pela leitura das Convenções Coletivas 
de Trabalho vigentes que o ganho salarial foi REAL, tanto 
no reajuste, quanto no piso da categoria (ver índices nos 
informativos dentro deste periódico). Esta é a posição de 
um Sindicato sério e comprometido com o fortalecimento 
da classe trabalhadora, que busca garantir o respeito e a 
dignidade de quem faz a sociedade se tornar cada vez mais 
forte economicamente.

Sem dúvidas toda a nossa equipe continua alerta para defender 
e ampliar os direitos e benefícios do trabalhador comerciário.

Merece destaque o benefício que tivemos ao ampliar os serviços 
de saúde com a chegada de um novo médico cardiologista 
que passa oferecer seus serviços, além dos médicos que já 
atendem em nosso Sindicato, trazendo mais saúde para todos 
os comerciários e seus dependentes. 

Nosso departamento de odontologia está cada vez mais 
preparado, com os melhores equipamentos para o seu 
atendimento. 

Além disso, para garantir que os direitos dos comerciários sejam 
assegurados, contamos com nossa equipe de advogados 
atuando em três áreas do direito (trabalhista, previdenciário 
e civil), muito bem preparada para analisar caso por caso, 
atendendo as necessidades que surgirem aos trabalhadores, 
diariamente na sede.

Estamos orgulhosos e imbuídos de muita humildade, trabalho, 
companheirismo, fé e foco para o futuro próximo, que se 
avizinha, sabemos da nossa responsabilidade social e dela 
não fugiremos em hipótese alguma, mesmo que no caminho 
tenham pedras a serem transpassadas, ao final a persistência 
nos mostrará o resultado e com ela a satisfação de dever 
cumprido em mais um ano a frente desta maravilhosa categoria 
que é o comerciário, que venham os 85 anos com muito mais 
luta e dinamismo. 

A maioria dos patrões querem economizar, e a primeira conta 
que eles querem reduzir é o custo dos empregados. Se o seu 
Sindicato não for forte, o seu salário fica mais baixo. Pense 
nisso!

E você também irá conferir nesta edição os melhores momentos 
do Encontro dos nossos Sócios Aposentados, na Gincana de 
Pesca entre outros eventos promovidos pela sua entidade.

Boa leitura e obrigado a todos pela confiança.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente
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Na sede do Sindicato, o atendimento é feito de segunda a quinta-feira, a partir das 17h, e sexta-feira, das 14h 
às 16h. Nas quintas-feiras, das 9h às 12h, também temos atendimento exclusivo para Previdência Social - 
Aposentadoria.

E na Sede da SS&B em período integral, somente com hora marcada, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, 
situada na Rua Saguaçu, 75 (após a Casa da Cultura). Telefone (47) 3433-0303. E-mail: ssb@ssb.com.br.

Jurídico

Comerciários comissionados 
também tem direito 
ao pagamento de 
horas extras
Ao contrário do que muitos acreditam, para os 
trabalhadores do Comércio de Joinville que forem 
comissionados, vendedores ou cobradores, há sim o 
direito ao pagamento de horas extras, acrescidas do 
adicional de 65%, refletindo ainda nas férias + 1/3, 13º 
salário, FGTS e demais repercussões definidas por lei.

A garantia está prevista na Convenção Coletiva de 
Trabalho assinada ano a ano entre o Sindicato do 
Comércio de Joinville e Região, com os sindicatos 
patronais. 
            
Muitas empresas desrespeitam as Convenções Coletivas 
de Trabalho e não remuneram as horas extras destes 
comerciários. Muitas vezes, sob a justificativa de que a 
comissão paga com o excedente da jornada já estaria 
suprindo o pagamento da jornada extra. Entretanto, tal 
argumento não corresponde à realidade, pois afronta o 
que está claramente definido nos instrumentos coletivos 
de trabalho citados, sendo em verdade, mais uma 
conquista do SECJ.  

O pagamento das horas extras deve ser calculado 
fazendo-se a média das comissões daquele mês, 
somando-se ainda o salário fixo, quando houver.

O valor é dividido pelo número de horas normais 
(aquelas previstas em contrato sem hora extra), sendo 
normalmente de 220 horas mensais, ou menos, 
conforme a jornada do comerciário.
Sob este valor incide a porcentagem de 65%, que prevista 
também em Convenção Coletiva, garante ao trabalhador 
a compensação por ter ultrapassado seu horário normal 
de trabalho.
Assim, aqueles comissionados que não recebem 
o pagamento das horas extras, devem procurar a 
Assessoria Jurídica do Sindicato dos Comerciários para 
melhor orientação. 

Drª. Giulia Belli Aguiar – OAB/SC 39.155 

Advogada Trabalhista integrante da 

SS&B ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/SC 033/87
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Um Sindicato 
forte está cada 
vez mais perto dos 
trabalhadores.

Com a grande comunidade de trabalhadores do 
comércio em toda a região, o SECJ investe no 
atendimento aos comerciários com 3 Subsedes no 
norte catarinense. Aqui os comerciários contam 
com o apoio do Sindicato com informações na área 
trabalhista e homologações. É assim que os recursos 
são aplicados. Você faz parte de um grande Sindicato.

Subsedes do Sindicato

Praça da Bandeira, 59, Centro
Fone: (47) 3444-4789
Atendimento: Terças e Quintas
9h às 11h e das 14h às 17h

Atende também Araquari
e Barra do Sul.

Av. Brasil, 2798, Centro
Fone: (47) 3443-0923
Atendimento: Segunda a Sexta
13h30 às 17h30

Atende também Garuva.

R. Ari Nogueira dos Santos, 125, 
Centro

Fone: (47) 3456-0222
Atendimento: Segundas e Terças

14h às 16h30
Homologações: Quartas

9h às 11h e das 14h às 17h

Atende também São João do Itaperiú.
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Este dia deveria ser de lazer dos Comerciários com 
suas famílias mas para alguns é uma escravidão. 
Conforme Convenção Coletiva de Trabalho assinada 
entre este Sindicato Laboral e os Sindicatos Patronais 
de Joinville, o trabalho no dia 1º de Maio é proibido 
aos comerciários, por fim, em Joinville, alguns 
Supermercados ainda ignoram este acordo obrigando 
seus funcionários a trabalharem neste dia. 

Como essas empresas são reincidentes, o nosso 
departamento jurídico já encaminhou junto à Justiça 
do Trabalho ações Trabalhistas de Cumprimento à CCT, 
pois o Sindicato cansou e já não aceita mais desculpas 
desses maus patrões. Comerciário denuncie para que 
o seu Sindicato possa agir.

1º de Maio - Dia do Trabalhador ou Dia do Escravo
Patrulha Comerciária em Ação 

Fiscalização

3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA

COMERCIÁRIO, 
SE PRECISAR PEÇA AJUDA. 

A Patrulha Comerciária está na rua.
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Lojas Havan, que se intitula a maior loja de 
departamentos do Brasil, também é conhecida pelos 
funcionários e pelo Sindicato como uma loja com 
vários departamentos de infrações trabalhistas. Dentro 
delas também não é respeitado os 
horários de abertura das lojas de 
sua rede, inclusive aos Domingos 
no Shopping Garten, onde o 
horário de abertura acordado é das 
14h às 20h e está sendo aberta às 
12h. Que vergonha dona Estátua!

Na loja Centauro, situada no 
Shopping Garten, quando os 
produtos são roubados da 
loja, quem paga o prejuízo 
são os funcionários.
É mais uma forma de tirar 
dinheiro do funcionário para 
enriquecer o patrão. 
Isto é ilegal!!! Vamos agir!!!

Havan, um Departamento
de Problemas

Na Centauro o 
Comerciário Paga o Pato

Denúncias

Empregado Patrão

XV Calçados Loja Etna
Esta loja, situada no 
Shopping Garten, além de 
não respeitar horário de 
abertura nos Domingos 
(14h às 20h), estão 
abrindo a loja às 12h. 
Os funcionários não 
recebem hora extra e 
são trancados dentro da 
loja com as portas com 
cadeados e são liberados 
quando a empresa julga 
que está na hora. O que
você acha disso?

Os funcionários desta loja 
não recebem horas extras 
do Sábado Mais e são 
obrigados a limpar toda a 
loja e até os banheiros.
Isto é uma grande sujeira 
pois o Comerciário não 
precisa limpar.
O Sindicato está 
denunciando a atitude no 
Ministério do Trabalho e 
no Ministério Público do 
Trabalho.

Uma lista de Supermercados não estão 
cumprindo o que determina a CCT, não 
concedendo uma folga extra para os 

funcionários que trabalham nos feriados, 
estão pagando somente o Abono.

O Sindicato já está tomando as devidas
providências jurídicas.

Ganância
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O trabalho aos 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$ 50,00 (cinquenta reais) por 

domingo laborado.

TRABALHO AOS DOMINGOS 

NOS SHOPPING CENTERS

9,1% 9,76

Convenções Coletivas 
de Trabalho 2014/2015

CRESCIMENTO REAL NO SALÁRIO 
DOS TRABALHADORES

UM DOS MAIORES

PISOS SALARIAIS

DO BRASIL

11,39%

ABONO DE FALTA À MÃE, PAI OU 

REPRESENTANTE LEGAL COMERCIÁRIO 

A mãe comerciária terá abono de falta no caso de 

necessidade de consulta médica a filho de até 14 (catorze) 

anos de idade ou invalidez permanente, mediante a 

comprovação por declaração médica, até o limite máximo de 

07 (sete) dias, consecutivos ou não, por semestre.

Na ausência da mãe, a garantia acima se estende ao 

pai comerciário e, quando na ausência de ambos, ao 

representante legal do menor.
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9,76

Convenções Coletivas 
de Trabalho 2014/2015

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.05.2014 os salários acima do 
normativo deverão ser reajustados com a aplicação 

do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), a 
incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2014. 

A partir de 01.05.2014 os salários acima do normativo 
deverão ser reajustados com a aplicação do percentual 

de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), a incidir sobre os 
salários vigentes em 30.04.2014. 

Nos domingos em que o empregado trabalhar, além do direito à folga compensatória 
(DSR) equivalente a um dia, fará jus à ajuda de custo no valor de R$ 120,00 (cento e 
vinte reais), com destaque na folha de pagamento do mês respectivo, cujo valor tem 

natureza indenizatória, não gerando reflexos sobre as demais parcelas, seja a que título 
for.  Ao sindicato profissional é facultada a fiscalização, registrando a ocorrência em 

Termo de Constatação, com a identificação dos trabalhadores convocados.

R$ 1.140,00

R$ 1.200,00

QUEBRA DE CAIXA: R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a partir de 01/05/2014.

QUEBRA DE CAIXA: R$ 170,00 (cento e setenta reais) a partir de 01/05/2014.

COMÉRCIO VAREJISTA 
(Comércio de Rua e 

Shoppings)

Salário normativo reajustado em 10,15%

Salário normativo  reajustado em 9,1%

CONCESSIONÁRIAS
DE VEÍCULOS

AUMENTO

7,5%

AUMENTO

7,5%

FORNECIMENTO GRATUITO DE LANCHES
As empresas pagarão para cada empregado que 

se encontrar em regime de horas extras especiais 
(sábado mais ou balanço), após a segunda hora, 
à título de refeição, o valor de R$ 14,00 (quatorze 
reais) ou, facultativamente, poderão fornecer um 
ticket-alimentação ou convênio com restaurante 

para fornecimento da referida refeição, concedendo 
intervalo mínimo de uma hora para alimentação.

PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS

7,5%

10,84%

10,15%

Comerciário, confira seu salário.
 

O índice da inflação compreendido entre o período de Maio/2013 a 
Abril/2014 foi de 5,82%, mas o seu Sindicato conseguiu muito mais. 

Verifique se o seu salário está de acordo com a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2014/2015. Confira na íntegra todas as cláusulas da CCT em 

nosso site: www.secj.org.br, no campo Serviços/Convenções.
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CCT 
2014/2015

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: 

A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.05.2014 os salários foram reajustados com a aplicação do percentual de 7,5% 
(sete vírgula cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2014. 

R$ 1.125,00

QUEBRA DE CAIXA: Os empregados exercentes de função de caixa ou assemelhada 
perceberão, mensalmente, a título de quebra de caixa, 20% (vinte por cento) sobre o 
salário normativo.

ÓTICAS

FARMÁCIAS

CONTABILIDADES

AUMENTO

7,5%

A partir de 01.05.2014 os salários acima do normativo 
deverão ser reajustados com a aplicação do percentual 
de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), a incidir sobre os 
salários vigentes em 30.04.2014. 

R$ 1.140,00

QUEBRA DE CAIXA: R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a partir de 01/05/2014.

Salário normativo reajustado em 10,15% AUMENTO

7,5%

Salário normativo reajustado em 11,39%

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.C.T. - FARMÁCIAS

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Como é permitido por lei e para o patrão que tiver 

bom senso, o Sindicato sugere que as empresas 

da Rede de Farmácias procurem o Depto. 

Jurídico do Sindicato e façam um acordo coletivo 

do trabalho para o aumento salarial de seus 

funcionários.Cumpre-nos destacar que ainda não ocorreu o fechamento da Convenção Coletiva 
de Trabalho das Farmácias, por absoluta intransigência da parte patronal, que se 
nega a conceder o índice de reajuste (7,5%) postulados pelo SECJ, bem como 
a majoração do piso da categoria para R$ 1.130,00, INOBSTANTE TODAS AS 
DEMAIS CATEGORIAS QUE O SINDICATO REPRESENTA TEREM ACEITADO, a 
luta ainda continua para que seja possível garantir que todos tenham os mesmos 
direitos e recebam os mesmos benefícios das demais categorias abrangidas por 
essa entidade sindical.
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A partir de 
01.05.2013, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.05.2014 os salários acima do normativo deverão ser 
reajustados com a aplicação do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por 
cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2014. 

R$ 1.125,00

QUEBRA DE CAIXA: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) a partir de 01/05/2014.

ATACADISTAS

AUMENTO

7,5%

FERIADOS - SUPERMERCADOS

Os empregados que trabalharem nos feriados 
no horário das 9h às 19h receberão as 

seguintes importâncias:
a) valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) 
em vale compras para os empregados que 

trabalharem até 4h (quatro horas)
b) valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) 
em vale compras para os empregados que 

trabalharem até 7h20min.
 

Os vale compras 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, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.05.2014 os salários acima do normativo deverão ser 
reajustados com a aplicação do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por 
cento), a incidir sobre os salários vigentes em 30.04.2014. 

R$ 1.125,00

QUEBRA DE CAIXA: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) a partir de 01/05/2014.

SUPERMERCADOS

AUMENTO

7,5%

3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA

Salário normativo reajustado em 9,76%

Salário normativo reajustado em 10,84%

HORÁRIO DE ALMOÇO
Fica estabelecido em Convenção 

Coletiva de Trabalho, que o intervalo 
dos funcionários no comércio de 
Joinville e Região para o horário 

do almoço deve ser:

MÍNIMO DE 1H 
 

MÁXIMO DE 2H

COMERCIÁRIO VOCÊ TEM DIREITO AO PAGAMENTO DAS 
DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2014.

ATENÇÃO!

EXEMPLO 
SALÁRIO NORMATIVO VAREJISTA 2014/2015

MÊS SALÁRIO RECEBIDO NOVO SALÁRIO NORMATIVO DIFERENÇA

MAIO/2014 R$ 1.035,00 R$ 1.140,00 R$ 105,00

JUNHO/2014 R$ 1.035,00 R$ 1.140,00 R$ 105,00

JULHO/2014 R$ 1.035,00 R$ 1.140,00 R$ 105,00

DIFERENÇA TOTAL A RECEBER = R$ 315,00

SALÁRIO DE AGOSTO R$ 1.140,00 + R$ 315,00 (DIFERENÇAS) = R$ 1.455,00

11



Entenda melhor

Por que o sindicato luta para que o trabalhador possa ter 
ganhos realmente reais e não necessariamente o que 
o governo determina com os índices de inflação. Além 
disso a equipe jurídica do sindicato analisa se esses 

índices correspondem às realidades de cada região e 
assim, fazem um estudo para que na negociação com 
os sindicatos patronais, os pisos e reajustes sejam feitos 
de maneira com que o trabalhador não seja prejudicado.

Que seus direitos sejam respeitados e de que 
não aconteçam perdas salariais e além disso, as 
reivindicações que são trazidas para o Sindicato, possam 
proporcionar melhores condições de trabalho, como:

E além do valor de R$ 626,78, ainda garante os 
ganhos das diferenças relativas ao FGTS, Horas 
Extras, Descanso Semanal Remunerado e Comissões. 
Como vemos no cálculo anual feito no exemplo ao lado, 
quando o comerciário conta com o trabalho do SECJ, 
não acontecem perdas salariais. 
Com um Sindicato forte, o seu salário fica mais valorizado. 

• Reajuste acima da inflação;
• Quebra de caixa;
• Horas Extras 65% e 100%;

• Dia do Comerciário (folga remunerada);
• Fornecimento gratuito de lanches;
• Abono Salarial em Domingos e Feriados.

Está vendo? com o SECJ, o Comerciário sempre sai ganhando.

Porque é importante o trabalho do Sindicato 
nas negociações salariais?

O que você ganha com o 
trabalho do Sindicato?

Que tal um exemplo para você 
entender melhor?

CCT 
2014/2015

SALÁRIO NORMATIVO VAREJISTA 2013/2014
R$ 1.035,00

SEM O SECJ COM O SECJ

INFLAÇÃO/REAJUSTE 5.82% 10,15%

SALÁRIO R$ 1.095,23 R$ 1.140,00

12 MESES R$ 13.142,76 R$ 13.680,00

13º SALÁRIO R$ 1.095,23 R$ 1.140,00

FÉRIAS R$ 1.095,23 R$ 1.140,00

TOTAL R$15.333,22 R$ 15.960,00

GANHO A MAIS COM O SEU SINDICATO R$ 626,78
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Sábado Mais

Dia do Comerciário

Mais uma vez o Sindicato conseguiu uma folga ou uma remuneração extra para os Comerciários em homenagem ao Dia 
do Comerciário, que é comemorado no dia 30 de Outubro. Mais uma conquista do Seu Sindicato na negociação salarial. 
Veja as regras para cada categoria.

O Sindicato dos empregados e o Sindicato Patronal 
fecharam o acordo para prorrogação dos horários 
trabalhados nos Sábados e em datas especiais com 
regras benéficas aos Comerciários. Os menores de 
idade não poderão trabalhar no horário extra destes 
Sábados.

HORA EXTRA 
As horas trabalhadas nestes Sábados que excederem 
a jornada normal do empregado deverão ser 
remuneradas como extras, ou seja, com acréssimo 
de 65% (sessenta e cinco) sobre o valor da hora 
normal, as quais deverão ser efetivamente registradas 
em controle de ponto, para fins de apuração das horas 
realizadas. 

MULTA
A empresa que não cumprir essas regras pagarão 
multa equivalente a 01 (um) Salário Normativo em 
vigor por infração e por empregado prejudicado, e o 
pagamento é realizado diretamente ao empregado. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE LANCHE
As empresas pagarão para cada empregado que se 
encontrar em regime de horas extras especiais no 
Sábado Mais, à título de refeição, o valor de R$ 14,00 
(catorze reais) ou, facultativamente, poderão fornecer 
um ticket-alimentação ou convênio com restaurante 
para fornecimento da referida refeição, concedendo 
intervalo mínimo de uma hora para alimentação.

No dia 31 de dezembro de 2014 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. O empregado que nesta data (31.12.2014) 
se encontrar em gozo de férias, abrangendo o 
referido dia, fará jus ao acréscimo de mais um 
dia nas mesmas férias.

Concessionária de Veículos

Comércio de Rua 

Ótica

Loja de Shopping

Escritório de Contabilidade

Revenda de Veículos

SUPERMERCADOS
Excepcionalmente e de comum acordo, as partes convenentes 
elegem o dia 02 de janeiro de 2015, como um dia facultativo de 
trabalho. Por consequência, nesta data, as empresas que mantiverem 
abertos seus estabelecimentos fornecerão gratuitamente um vale 
compras no valor de R$ 70,00 (setenta reais), para todos os 
empregados que estiverem trabalhando nesta data.   A empresa 
que optar por manter seu estabelecimento fechado em referida data 
(02.01.2015) estará dispensada do cumprimento de tal benefício.

ATACADISTAS
De comum acordo, as partes convenentes elegem o dia 31 de 
dezembro de 2014 como um dia facultativo de trabalho. Por 
conseqüência, nesta data, as empresas fornecerão gratuitamente 
um vale compras no valor de R$ 70,00 (setenta reais), por 
empregado que prestar serviço naquele dia. O empregado que no 
dia 31 de dezembro de 2014 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.

DIA

11
01
08
07
04
11

MÊS

OUTUBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO

MARÇO
ABRIL
ABRIL

ANO

2014
2014
2014
2015
2015
2015

ATÉ ÀS:

18H
17H
17H
17H
18H
17H
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Gincana de Pesca

A 16ª Gincana de Pesca dos Comerciários é mais um 
evento de grande sucesso realizado pelo seu Sindicato. É 
um evento que cresce a cada ano e aumenta os laços de 
confraternização entre todos que fazem desta entidade, 
um sindicato unido e forte. A alegria foi contagiante ao 
ver famílias aproveitando o domingo na praia do Ervino, 
a animação da Banda Som Demais com uma excelente 
seleção musical, sorteio de vários brindes e o delicioso 
churrasco servido pelo Dom Vizoto. O SESC também 
esteve presente neste evento oferecendo atividades 
recreativas para as crianças presentes.

Confira em nosso site o álbum com várias fotos dos 
grandes momentos deste evento. 
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Apresentação
especial

The Fevers
Um dos mais aguardados eventos do 
ano promovido pelo Sindicato dos 
Comerciários – SECJ é o Encontro de 
Sócios Aposentados.

Mais de 1200 pessoas estiveram 
presentes no CTG Sítio Novo e 
receberam brindes, aproveitaram um 
delicioso café colonial além de um 
show surpresa. 
Neste ano quem marcou presença na 
festa foi The Fevers, com seus sucessos 
da Jovem Guarda dos anos 60 e 70 que 
animaram todos os presentes.
O sucesso deste evento contou com a 
forte parceria do SESC com o Sindicato. 

Apresentação
especial

The Fevers
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Sócio Aposentado

Um evento 
inesquecível 
e uma justa 
homenagem 
àqueles que 
escreveram 
a história do 

comércio de nossa 
cidade e do nosso 

Sindicato.
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The Fevers
“Espero que tenha sido uma festa 
incrível e que todos tenham curtido 
nosso show, para nós foi maravilhoso 
e inesquecível. Estamos muito felizes 
de ter participado e desejamos estar 
em mais eventos como estes.”
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O sucesso do evento foi conferido junto aos participantes. Percebemos que as 
pessoas entendem que não se trata apenas de uma festa de confraternização, mas 
de uma ação social que o SECJ presta merecidamente aos aposentados.

“Faço parte do Sindicato 
a 20 anos e não perdi 
nenhuma edição deste 
evento. Esta foi a melhor 
coisa que fizeram pelos 
sócios aposentados, pois 
esta é uma festa muito legal 
onde temos a oportunidade 
única de reencontrar velhos 
amigos e curtir ótimos 
shows.”

“Participei de todas as 
edições deste evento e 
o Sindicato não podia 
nos proporcionar algo 
melhor, esta é uma festa 
maravilhosa e eu não podia 
estar mais satisfeita em ser 
sócia do SECJ.”

“Estou no Sindicato a mais 
de 40 anos e venho nesta 
festa desde a primeira 
edição. Sempre levo um 
brinde para casa e no ano 
passado fiquei muito feliz ao 
ter sido sorteado e ganho 
um forno elétrico Fisher. 
Adoro participar desta festa, 
quando está terminando 
uma edição já estamos 
pensando na próxima.” 

“Para mim este é um dos 
melhores sindicatos da cidade, 
além de valorizar seu sócio 
ele dá assistência e vantagens 
que nenhum outro oferece. 
Este evento é um momento 
importante para os aposentados 
pois muitos idosos sofrem de 
depressão e encontram na festa 
uma oportunidade de distração 
e divertimento. É muito bom 
estar aqui.”

“Sou muito grata ao SECJ por valorizar o 
aposentado e proporcionar tantas vantagens 
aos seus associados, além de ressaltar 
valores que prezamos e respeitar o ser 
humano”.

Entrevistas
Sócio Aposentado

A equipe do Sindicato ficou super contente com a grata surpresa do e-mail enviado pelo sr. Machado. Ele 
dedicou sua vida ao comércio de Joinville e hoje faz questão de reconhecer a importância do evento que o 
SECJ realiza. Desta maneira, você pode conferir que as pessoas se comunicam de várias formas com o SECJ.

João Rudnick Rubens Frankowiak

Sabina Maria Silva  Rosalette Garcia de Jesus 

Luiz C. Machado de Souza e Marli M. de Souza
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Presente para aniversariantes é 
destaque entre os associados

O trabalho na defesa dos direitos dos 
comerciários rendeu ao Sindicatos 
dos Comerciários, o Troféu Top 
de Marcas como o Sindicato mais 
atuante de Joinville no ano de 2013. 
Este é um reconhecimento de que 
todo o esforço feito pela diretoria 
do Sindicato e de toda sua equipe, 
resulta num Sindicato forte que se 
destaca com um trabalho inovador 
e ousado. Além desta pesquisa, o 
SECJ já conquistou anteriormente 
este reconhecimento, pois a décadas 
trabalha forte pelo melhor para os 
comerciários de Joinville e região.

Reconhecimento

Atividade do SECJ é 
reconhecida como mais atuante

Neste ano, os sócios do SECJ estão recebendo um 
presente muito bom para se usar em Joinville. Os guarda-

chuvas do Sindicato deixam os sócios muito felizes pela 
lembrança da data e pelo presente.
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Hipertensão arterial sistêmica
 
A hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
crônica que, quando não tratada e controlada 
adequadamente, pode levar a complicações que 
podem atingir outros órgãos e sistemas. 
 
• No sistema nervoso central podem ocorrer infartos, 
hemorragia e encefalopatia hipertensiva.

• No coração, pode ocorrer cardiopatia isquêmica 
(angina), insuficiência cardíaca, aumento do coração 
e, em alguns casos, morte súbita.

• Nos pacientes com insuficiência renal crônica 
associada sempre ocorre nefroesclerose.
• No sistema vascular, pode ocorrer entupimentos 
e obstruções das artérias carótidas, aneurisma de 
aorta e doença vascular periférica dos membros 
inferiores.

• No sistema visual, há retinopatia que reduz muito a 
visão dos pacientes.

O coração é uma bomba eficiente que bate de 60 
a 80 vezes por minuto durante toda a nossa vida e 
impulsiona de 5 a 6 litros de sangue por minuto para 
todo o corpo.
Pressão arterial é a força com a qual o coração 
bombeia o sangue através dos vasos. É determinada 
pelo volume de sangue que sai do coração e a 

resistência que ele encontra para circular no corpo.
Ela pode ser modificada pela variação do volume 
de sangue ou viscosidade (espessura) do sangue, 
da frequência cardíaca (batimentos cardíacos por 
minuto) e da elasticidade dos vasos. Os estímulos 
hormonais e nervosos que regulam a resistência 
sanguínea sofrem influência pessoal e ambiental.

Dr. Marco Antônio L. Braga
CRM 14188

A gente sempre escutou você. 
Agora queremos escutar o seu coração.

Conheça mais sobre o seu coração

Saúde

Pensando sempre em seu bem-estar e na melhoria 
contínua do atendimento à sua saúde o seu Sindicato 
investiu na contratação de um cardiologista 
para atender em nossa sede, realizando também 
eletrocardiogramas. Este é mais um serviço do 
Sindicato que é forte porque conta com a sua 
participação.

CARDIOLOGISTA
Atende na Sede do Sindicato nas quartas a partir das 13h30
e quintas a partir das 9h30. Consulta gratuita para os Sócios, 
inclusive com o exame de Eletrocardiograma.
ATENÇÃO! O ATENDIMENTO NÃO É POR ORDEM DE 
CHEGADA. ATENDIMENTO SOMENTE COM HORA MARCADA. 
Faça seu agendamento no Sindicato. Serviço disponível 
somente para maiores de 18 anos.   
Mais informações (47) 3205-9316 / 3205-9317
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Departamento Médico (Consulta gratuita para Sócios)
Horários de atendimento na sede do Sindicato:

Hipertensão
Doença silenciosa, previna-se.

Mantenha o peso adequado.

Evite o stresse.

Tenha uma alimentação saudável.

Tome a medicação conforme
orientação médica.

Diminua ou abandone
o consumo de
bebidas alcoólicas.

Diminua o sal da comida e leia 
o rótulo dos alimentos, evitando 
os com maior teor sódio.

Pratique atividades físicas. 
Evite ficar parado.

Não fume.

Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

ATENDIMENTOS SOMENTE 
POR ORDEM DE CHEGADA.

PEDIATRA
Dra. Paola R. Alberton
Terça, Quarta e Quinta às 10h. 
Terças e Sextas às 13h.

CLÍNICOS GERAIS
Dra. Ana Flávia Bonini 
De segunda a quinta às 8h e terça 
às 13h30.

Dra. Carolina Maurer
Segunda 17:30h, quarta 16:00h, 
quintas e sextas às 14h.
A partir de 01/10 à 19/12 atenderá 
nas Quartas e Sextas às 8h.

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

Dra. Helga C. Pavan
Segunda-feira às 10:30h e terça-
feira às 14h.

Dra. Caroline Rauter Vasconcellos 
Segunda e quinta-feira, às 8h.
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Dra. Cibele Rangel de Figueiredo
Terça a quinta-feira das 13h30 às 
19h10
 
Dr. José Huberto Heideman 
Segunda-feira das 8h às 11h20 e 
das 15h30 às 19h10
Terça a sexta-feira das 8h às 11h20

Dr. Gilmar Alcebiades Carvalho
Segunda e sexta-feira das 13h30 às 
19h10
Terça e quinta-feira das 15h30 às 
19h10
Quarta-feira das 8h às 11h20

Dr. Lucas Miguel Fanchin
Segunda-feira das 8h às 10h e das 
16h30 às 19h10
Terça-feira das 8h às 10h e das 
13h30 às 16h10
Quarta-feira das 13h30 às 19h10
Quinta-feira das 8h às 10h e das 
13h30 às 17h30.

Departamento Odontológico
Horários de atendimento na sede
do Sindicato com hora marcada:

Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Saúde

Gengivite

É a inflamação da gengiva, causada pela placa 
bacteriana que se não removida pela escovação e 
uso de fio dental pode trazer sérias consequências.

Estágios da Gengivite
 1° Gengivite - É o primeiro estágio da 
inflamação gengival causada pela placa bacteriana.
 2° Periodontite - É o estágio em que o osso 
e as fibras que sustentam o dente estão seriamente 
prejudicadas.
 3° Periodontite Avançada - Corre-se o risco 
de perder os dentes. As fibras de sustentação e o 
osso estão destruídos. 
 - o dente amolece
 - a mordida é afetada
 - os dentes migram

Sinais e Sintomas:

• Gengiva inchada ou flácida
• Gengiva que sangra fácil
• Gengiva que se afasta dos dentes
• Secreção purulenta em torno do dente

Como Prevenir:

• Escovação correta e uso apropriado do fio dental
• Alimentação correta para garantir nutrição 
adequada
• Evitar cigarros e outras formas de tabaco
• Ir ao dentista regularmente

Procure os dentistas do Sindicato e tire suas dúvidas.

Cuide da sua 
Saúde Bucal

Dr. Jose Huberto Heideman

• Mais informações (47) 3205-9306 •
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Comerciário em Destaque

SECJ apoia Projeto Memórias 
Escolas do Jornal Noticias do Dia

Este é um 
comerciário 
“Fora de Série”

Um projeto que recupera a 
importância da história das escolas 
de Joinville. O Jornal Noticias do Dia 
está fazendo uma grande pesquisa 
que auxiliará muitos estudantes, 
professores, diretores e comunidade.

Com esta pesquisa e reportagem, a 
cidade ganha um documento com 
uma coletânea dos fatos e pessoas 
marcantes na história da educação 
de Joinville.

Você pode acompanhar nas edições 
de final de semana do jornal Notícias 
do Dia. 

O SECJ acredita que a 
educação é a melhor

escola da vida.

O SECJ acredita que a 
educação é a melhor

As redes varejistas se destacam por adotarem 
estratégias inovadoras para atingir os mais diferentes 
públicos. E foi em busca deste diferencial que a Casas 
Bahia criou o programa “Fora de Série”, que busca 
estimular as vendas e incentivar os vendedores na 
superação de metas.

Robson Marcelo da Silveira, sócio do Sindicato à 
mais de 17 anos, foi o primeiro premiado a superar 
suas metas no mês de agosto e conquistou o título de 
Vendedor Destaque. Atuando a mais de 30 anos no 
mercado, Silveira, como é chamado pelos colegas, 
busca fidelizar os clientes e atendê-los sempre 
sorrindo. Para ele este é um programa inovador, e 
está muito feliz por ter seu trabalho reconhecido 
sendo recompensado pelo bom trabalho feito.

A história do Sindicato e do Comércio da nossa cidade é construída dia a dia pelas pessoas que fazem do seu 
trabalho, motivo de orgulho e satisfação. A partir desta edição vamos apresentar histórias e casos interessantes de 
comerciários. Desta forma vamos documentar a trajetória da categoria. Fique ligado e se quiser fazer sugestões, 
mande um email para o SECJ.

Robson Marcelo da Silveira, 47 anos, casado, 3 filhos. 
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Defesa dos Trabalhadores

Ato  Público do
Movida em Joinville 

Mais de mil trabalhadores de diversos Sindicatos, Federações e Centrais Sindicais  
de todas as regiões do Estado participaram do Movimento em Defesa da Vida, 
Saúde e Segurança da Classe Trabalhadora Catarinense – MOVIDA realizado na 
cidade de Joinville no dia 28 de Abril de 2014.

O grupo se reuniu na nossa sede social e fez a primeira parada em frente à 
Prefeitura Municipal, onde foi recebido pelo prefeito de Joinville, Udo Döller. 
Momento importante da caminhada que possibilitou a Waldemar Schulz Júnior 
(Mazinho), Presidente do Sindicato e da UGT/SC, e aos demais dirigentes sindicais, 
entregarem a Carta do Movida com as reivindicações da classe trabalhadora. O 
documento foi entregue também aos presidentes da Associação Comercial e 
Industrial, e Dirigentes Lojistas de Joinville.

O presidente da Fetiesc, Idemar Antônio Martini lembrou que o Movida existe há 11 
anos e sua criação aconteceu pela necessidade de se fazer alguma coisa diante do 
crescente número de acidentes e de doentes do trabalho em todas as categorias de 
trabalhadores. “O Movida tem uma história de luta e persistência”, afirma Martini.
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Vem aí mais um sucesso do Sindicato.
Monte sua equipe e p�ticipe!

2014

Local:
Campo de grama sintética do 
CESCOM - Rua Urussanga, 211 
(fundos) - Bucarein

Data: A partir de 30 de Outubro

Inscrição no SECJ

Festival do Galeto

Outubro Rosa

O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é 
comemorado desde 1990. Entretanto, somente em 1997 é que entidades 
americanas começaram a promover atividades voltadas ao diagnóstico e 
prevenção da doença, que hoje estão difundidas mundialmente.

E o seu Sindicato apoia e estimula a divulgação deste importante movimento, 
juntando-se a outras entidades da cidade, além de se envolver efetivamente 
promovendo internamente aos comerciários na sede do SECJ.

SORTEIO DE CAMISETAS PARA MULHERES 
ASSOCIADAS OU DEPENDENTES QUE FOREM SE 
CONSULTAR COM MÉDICOS NA SEDE DO SINDICATO.

01/10/2014: MISSA NA CATEDRAL ÀS 18:00H
11/10/2014: CAMINHADA, COM CONCENTRAÇÃO 
                     NA RUA DAS PALMEIRAS ÀS 09:00

SECJ apoia a Saúde
da Mulher

Apoio
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Durante a semana do Dia das Mães o 
Sindicato distribuiu rosas e cartões em 
homenagem a elas. Pelo número da 
matrícula, vários brindes foram sorteados 
para as mães, confira as fotos.
Mais fotos no site secj.org.br

Homenagem 
para as
Mães

Dia das Mães
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Dia dos Pais

Presentes 
para os papais 
comerciários
O SECJ não se esquece deles e todo 
ano premia os associados com lindos 
brindes e presentes. Neste ano, muitos 
brindes foram sorteados no dia 9 de 
agosto, pelo número da matrícula, 
na sede do Sindicato. 
Mais fotos no site secj.org.br

.............. ..............
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Promoção

Os associados do SECJ foram contemplados 
com 600 camisetas com um design exclusivo 
feito pelo Sindicato. Para torcer ainda melhor 
pelo Hexa do Brasil, o Sindicato realizou sorteios.
nos dias 05, 17 e 23 de junho, feitos diretamente 
pelo sistema eletrônico de cadastro dos sócios. 
Os associados que concorreram precisavam 
apenas estar com as parcelas em dia. 

Camisa especial do Brasil para a 
Torcida Comerciária da Copa.
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Esporte para o Comerciário

Quadra de Futebol Society
de última geração

Os comerciários que são craques 
nas vendas,  agora contam também 
com a quadra de futebol society 
totalmente reformada. Com o 
que há de mais moderno em 
tecnologia, a quadra da recreativa 
dos comerciários já está recebendo 
as competições esportivas e os 
jogos semanais que reúnem amigos 
e promove a integração e a saúde 
entre a família comerciária. O seu 
Sindicato cada vez mais forte, faz 
assim: muito mais pelo lazer do 
comerciário. Venha conhecer.

Reúna os colegas de trabalho, faça o seu time e venha 
curtir esta super quadra que é totalmente sua sócio do 
Sindicato.

Além da quadra, você ainda conta com todo o conforto 
que a recreativa oferece para os associados e seus 
familiares.

“Sou sócio do Sindicato a 7 anos e desde então jogo 
futebol no CESCOM. O espaço do campo é muito bom 
e o novo gramado ficou ótimo, jogamos toda semana 
e as vezes aproveitamos os quiosques para reunir a 
turma depois do futebol.” Alvacir Adalirio da Cunha 
(Funcionário do Supermercado Giassi).

À esquerda Alvacir Adalirio da Cunha. À direita Aderson Jesus da Silveira
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Solidariedade

O SECJ apoiou a campanha do agasalho de 2014 realizada 
pela RBS TV Joinville em toda a região norte do estado.
 
O tema deste ano “Ser solidário está em suas mãos” 
foi trabalhado durante todo o mês de maio e junho em 
comerciais de TV, postos de coleta fixos e móveis e 
carreatas promovidas pelo SECJ e Antigos de Garagem Car 
Club de Joinville.
 
Mais de 70 mil doações foram recebidas durante a 
campanha, entre roupas masculinas, femininas, infantis, 
cobertores e calçados que foram doados para instituições 
de caridade de Joinville e toda a região. Várias doações 
foram recebidas após o término da campanha, sendo 
encaminhadas para auxiliar as vítimas das últimas cheias 
no estado.
 
A campanha contou com a participação de vários voluntários 
na triagem das doações, como o Programa Mãos que 
Ajudam, 62º BI de Joinville e equipe SESC – Mesa Brasil.

Campanha do 
Agasalho 2014
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Um Sindicato forte para atender cada vez melhor seus 
associados.

O Sindicato dos Comerciários de Joinville e Região 
conta com uma estrutura completa para oferecer 
serviços de qualidade nas áreas de saúde, educação, 
assessoria jurídica, lazer, esporte e diversos convênios.

Os benefícios são estendidos a seus dependentes e 
atendem a todas as categorias representadas pelo 
SECJ.
Todos os trabalhadores das cidades cobertas pela 
atuação do Sindicato como: São Francisco do Sul, 
Garuva, Itapoá, Barra Velha, Araquari e Joinville 
podem se associar e desfrutar de todos os benefícios 
disponíveis.
Os valores são bem acessíveis e os trabalhadores 
podem utilizar e participar dos eventos promovidos 
pelo Sindicato.
O Sindicato é seu. Associe-se e faça com que cada 
vez mais possamos representar a sua voz e garantir 
mais conquistas para todos os trabalhadores.

O que o Sindicato oferece
Associe-se
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Vem aí a melhor Festa
do Dia das Crianças
que o SECJ já fez!

12 de Outubro

Exclusivo para sócio.
 
Entrada permitida neste evento 
somente com a apresentação do 
convite, que será enviado aos 
sócios com mais detalhes.

Realização

Apoio


