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Olá amigo comerciário,

2016 está sendo um ano de grandes desafios em todos os 
setores. As empresas estão se adaptando às mudanças 
do cenário econômico e político o que influencia 
diretamente na geração de renda e emprego de todos. 
E em meio a este cenário, a relevância do trabalho dos 
sindicatos em contribuir para a discussão das soluções 
que ajudam a viabilizar a economia. Para você ter uma 
ideia, desde o início do ano, tivemos muitas 
reuniões com as lideranças dos trabalhadores 
na busca de uma pauta de reivindicações 
que buscasse garantir os direitos dos 
funcionários. Estas reuniões geraram muita 
discussão entre o sindicato dos comerciários 
junto aos sindicatos patronais, mas dentro do 
respeito e da seriedade, mantivemos nossa 

posição de realizar as negociações que mesmo em meio 
à crise que o nosso Brasil atravessa, conseguimos manter 
as conquistas dos comerciários. Aqui em nossa revista 
você fica por dentro de todos os detalhes, bem como, 
fique atento aos seus direitos e em caso de dúvidas ou 
irregularidades, acione a Patrulha Comerciária que está 
de prontidão para ajudar.
Mas, em 2016 também temos as alegrias dos eventos 
para nossos associados, como o Encontro do Sócio 
Aposentado que completou 15 anos de muitas alegrias 

e emoções. No esporte, a Copa Decathlon 
que teve o time do Angeloni como o 
campeão, além das homenagens que 
fizemos aos sócios mais antigos do seu 
sindicato que mais uma vez recebeu 
o Prêmio Top de Marcas e o Prêmio 
Podhium como o sindicato mais atuante. 
E tão atuante que além das conquistas no 

campo jurídico, também ampliou a oferta de serviços e 
que preparou uma grande Festa das Crianças para os 
filhos dos nossos associados no dia 09 de outubro na 
Recreativa. Assim é o seu sindicato. Forte, atuante e com 
grande coração na luta por tudo que faz a sua vida ser 
mais próspera, saudável e feliz. Conte sempre conosco. 
Estamos aqui sempre pra ajudar.
Um grande abraço e fiquem com Deus.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente

Praça da Bandeira, 59, Centro

Fone: (47) 3444-4789

Atendimento: Ter e Qui 9h às 11h e das 14h às 17h

Atende também Araquari e Barra do Sul

Subsede 
São Francisco do Sul

Subsede
Itapoá
Av. Brasil, 2798, Centro

Fone: (47) 3443-0923

Atendimento: Seg a Sex 13h30 às 17h30

Atende também Garuva.

Subsede
Barra Velha
Rua Ari Nogueira dos Santos, 125, Centro

Fone: (47) 3456-0222

Atendimento: Seg e Ter 14h às 16h30

Homologações: Qua 9h às 11h e das 14h às 17h

Atende também São João do Itaperiú.

Recreativa
dos Comerciários
Rua Urussanga, 211, fundos

Bucarein - Joinville - Santa Catarina

 Informações:

(47) 3026.2464

(47) 3029.2564

“Mesmo em meio 
à crise que o nosso 

Brasil atravessa, 
conseguimos manter 

as conquistas dos 
comerciários.”
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COMÉRCIO DE RUA
01 a 02.12.2016
quinta e sexta-feira 

 HORÁRIO NORMAL 

 03.12.2016
sábado 

 Até às 17h

 04.12 .2016
domingo 

  FECHADO 

 05 a 09.12.2016
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 10.12.2016
sábado 

 Até às 18h

 11.12.2016
domingo 

 Das 15h às 21h 

 12 a 16.12.2016
segunda à sexta-feira 

 Até às 21h 

 17.12.2016
sábado 

 Até às 21h 

18.12.2016
domingo 

 Das 15h às 21h

19 a 23.12.2016
segunda a sexta-feira 

 Das 09h às 22h

24.12.2016
sábado

 Até às 16h

 25.12.2016
domingo

 FECHADO 

 26 a 30.12.2016
segunda a sexta-feira 

HORÁRIO NORMAL

 31.12.2016
sábado 

 FECHADO 

01.01.2017
domingo

FECHADO

02.01.2017
segunda-feira

 HORÁRIO NORMAL 

NATAL

LOJAS DE SHOPPING
 01 a 03.12.2016

quinta a sábado 
 Das 10h às 22h

 04.12.2016
domingo 

 Das 14h às 20h

 05 a 10.12.2016
segunda a sábado 

 Das 10h às 22h

 11.12.2016
domingo 

 Das 14h às 22h

 12 a 17.12.2016
segunda a sábado 

 Das 10h às 22h

 18.12.2016
domingo 

 Das 10h às 22h

 19 a 23.12.2016
segunda a sexta-feira 

 Das 10h às 22h 

24.12.2016
sábado

 Das 10h às 17h

25.12.2016
domingo (Natal) 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

26 a 30.12.2016
segunda a sexta-feira 

 Das 10h às 22h

 31.12.2016
sábado 

LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS

01.01.2017
domingo

LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS

 02.01.2017
segunda-feira

 Das 10h às 22h 

É facultado às empresas do comércio varejista de Joinville 
a prorrogarem o horário de trabalho de seus empregados 
no mês de dezembro/2016, com exclusão dos menores e 
obedecidos as normas dos artigos 59, 66 e 71, da CLT, no 
período compreendido de 1º de dezembro de 2016 a 2 de 
janeiro de 2017 conforme segue: 

Fornecimento gratuito de lanches (comércio de rua e shopping):
As empresas pagarão para cada empregado, que se encontrar 
em regime de horas extras especiais, após a segunda hora, à 
título de refeição, sendo jantar de segundas às sextas-feiras e 
almoço aos sábados, o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), ou 
facultativamente, poderão fornecer um ticket-alimentação ou 
convênio com restaurante para fornecimento da referida refeição, 
concedendo intervalo intrajornada mínimo de 01 (uma) hora.

HORÁRIO ESPECIAL 
DE FINAL DE ANO
COMÉRCIO DE JOINVILLE
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CONCESSIONÁRIAS
01 e 02.12.2016
quinta e sexta-feira 

 HORÁRIO NORMAL 

 03.12.2016
sábado 

 Até às 18h

 04.12.2016
domingo 

 Das 9h às 17h 

 05 a 09.12.2016
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 10.12.2016
sábado 

 Até às 18h 

 11.12.2016
domingo 

 FECHADO 

 12 a 16.12.2016
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 17.12.2016
sábado 

 Até às 18h 

 18.12.2016
domingo 

 FECHADO 

 19 a 23.12.2016
segunda à sexta-feira 

 Até às 20h

 24.12.2016
sábado

 Até às 13h 

25.12.2016
domingo

 FECHADO 

 26 a 30.12.2016
segunda à sexta-feria 

 HORÁRIO NORMAL 

31.12.2016
sábado 

 FECHADO 

01.01.2017
domingo  

FECHADO

 02.01.2017
segunda-feira

 HORÁRIO NORMAL 

SUPERMERCADO E ATACADISTAS
24.12.2016

sábado
Até às 18h

25.12.2016
domingo

FECHADO 

31.12.2016
sábado

Até às 18h

01.01.2017
domingo

FECHADO 

02.01.2017
segunda

FACULTATIVO

02 de janeiro – Dia facultativo de trabalho 
Excepcionalmente e de comum acordo, as partes 
convenentes elegem o dia 02 de janeiro de 2017, 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$ 85,00 (oitenta e cinco reais), 
para todos os empregados que estiverem trabalhando 
nesta data. A empresa que optar por manter seu 
estabelecimento fechado em referida data estará 
dispensada do cumprimento de tal benefício.

Valor das Horas Extras (Dezembro/16): 
Exclusivamente no mês de dezembro, as horas 
trabalhadas além da jornada normal não podem ser 
compensadas e serão remuneradas como horas extras 
conforme o adicional convencional em vigor, 65% de 
segunda-feira à sábado e 100% aos domingos.

Fornecimento gratuito de lanches nas concessionárias:
As empresas pagarão para cada empregado que se encontrar 
em regime de horas extras, à título de refeição, o valor de R$ 
22,00 (vinte e dois reais) ou, 
facultativamente, no mesmo 
valor, poderão fornecer 
um ticket-alimentação ou 
convênio com restaurante.

HORÁRIO ESPECIAL 
DE CARNAVAL 
DO COMÉRCIO 
DE JOINVILLE

HORÁRIO ESPECIAL 
DE FINAL DE ANO
COMÉRCIO DE JOINVILLE
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COMERCIÁRIO 
FIQUE DE OLHO 

NOS SEUS DIREITOS

Disk Denúncia
3205 9333

Conte sempre com a 
patrulha comerciária, ela 
está aí para ajudar você.

CARNAVAL/2017

HORÁRIO ESPECIAL 
DE CARNAVAL 
DO COMÉRCIO 
DE JOINVILLE

COMÉRCIO DE RUA
25.02.2017

sábado 
 Até às 13h00

 26.02.2017
domingo 

 FECHADO 

 27.02.2017
segunda-feira 

 FECHADO 

 28.02.2017
terça-feira 

 OPCIONAL 

 01.03.2017
quarta-feira

  NORMAL 

CONCESSIONÁRIAS
25.02.2017

sábado 
 Até às 13h

 26.02.2017
domingo 

 FECHADO 

 27.02.2017
segunda-feira 

 FECHADO 

 28.02.2017
terça-feira 

 FECHADO 

 01.03.2017
quarta-feira

  NORMAL 

LOJAS DE SHOPPING
25.02.2017

sábado 
 HORÁRIO NORMAL 

 26.02.2017
domingo 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 27.02.2017
segunda-feira 

 LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS 

 28.02.2017
terça-feira 

 NORMAL 

 01.03.2017
quarta-feira

 NORMAL 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

AUMENTO DE 9,83%
PARA OS COMERCIÁRIOS

A PARTIR DE MAIO DE 2016

Não teve crise que pudesse impedir o Sindicato de lutar pelos 
direitos dos comerciários, e depois de meses de negociação 
saímos vitoriosos, com um reajuste de 9,83%, quebra de caixa, 
horas extraordinárias, lanches, folgas e muito mais. Como sempre 
os comerciários de Joinville podem se sentir bem representados e 
protegidos pelo seu Sindicato.
Confira na íntegra todas as cláusulas das convenções no nosso 
site: www.comerciarios.net/areatrabalhista/convencoes

VAREJISTA

9,83%
AUMENTO DE

R$ 1.365,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL 

R$ 145,00 
de 01.05.2016 até 31.10.2016

QUEBRA DE CAIXA 

R$ 155,00 

prêmio mensal fixo

ATACADISTA

R$ 160,00 
a partir de 01.05.2016

QUEBRA DE CAIXA 

9,83%
AUMENTO DE

R$ 1.351,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL 

HORAS EXTRAS

A jornada extraordinária de 
trabalho, será remunerada 

com o adicional de 65% 
sobre o valor da hora 

normal.

Lojas de shopping 

As lojas comerciais dos Shoppings nos dias 
feriados, poderão abrir no horário das 14h as 20h, 

mediante o pagamento de 100% de hora extra sobre as 
horas normais trabalhadas. Fica proibída abertura das lojas 

comerciais nos feriados de: 01.05.2016 (DIA DO TRABALHO), 
25.12.2016 (NATAL), 01.01.2017 (CONFRATERNIZAÇÃO 
UNIVERSAL) e, no DOMINGO DE PÁSCOA dia 16.04.2017.

DO TRABALHO NOS DOMINGOS 
NOS SHOPPING CENTERS:

Independentemente da categoria, estabelecida a jornada 
máxima de 6 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 .

a partir de 01.11.2016
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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, a título de refeição, o valor de R$ 
16,00 ou, facultativamente, poderão fornecer 
um ticket-alimentação ou convênio com 

restaurante, concedendo intervalo 
mínimo de uma hora para refeição.

ÓTICAS

9,83%
AUMENTO DE

R$ 1.365,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL

R$ 145,00 
a partir de 01.05.2016 até 31.10.2016

QUEBRA DE CAIXA 

R$ 155,00 
a partir de 01.11.2016

FERIADOS

Os empregados que trabalharem 
nos feriados receberão as seguintes 

importâncias:
a) valor de R$ 60,00 em vale compras para os 

empregados que trabalharem
até 4h diárias;

b) valor de R$ 80,00 em vale compras 
para os empregados que trabalharem

além das 4h diárias até às 07h20.

Fica facultada a abertura dos 
supermercados e do comércio 
de gêneros alimentícios 
nos feriados, com exceção 
dos dias 01.05.2016 (Dia do 
Trabalho), 25.12.2016 (Natal), 
01.01.2017 (Confraternização 
Universal), dia 16.04.2017 
(Domingo de Páscoa).

SUPERMERCADOS

9,83%
AUMENTO DE 

R$ 1.351,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL 

R$ 155,00 
a partir de 01.05.2016 até 31.10.2016

QUEBRA DE CAIXA

R$ 160,00 
prêmio mensal fixo
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FARMÁCIAS

R$ 160,00 
prêmio mensal fixo

QUEBRA DE CAIXA 

9,83%
AUMENTO DE

R$ 1.351,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL 

R$ 1.434,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL

R$ 210,00 
a partir de 01.05.2016

QUEBRA DE CAIXA 

9,83%*
AUMENTO DE

10,5%**

*Opção 01: Pelo percentual de 9,83%, de forma integral, a partir de 
01.05.2016, a ser aplicado sobre os salários vigentes em 30.04.2016
**Opção 02 : Pelo percentual de 10,5%, sendo o pagamento reajustado em 
02 (duas) vezes da seguinte forma : A partir de 01.05.2016, aplicar 5% sobre 
os salários vigentes em 30.04.2016, e mais 5,5% à partir de 01.11.2016.
A empresa fará a opção da forma de reajuste dos salários de seus 
colaboradores, de forma coletiva, todos os seus colaboradores deverão 
receber o mesmo tipo de reajuste.

CONCESSIONÁRIAS

 
TRABALHO EM 

DOMINGOS

As empresas concessionárias de veículos 
não poderão convocar seus empregados para 
trabalharem em domingos. Havendo interesse 

em convocar os empregados para trabalho 
eventual em determinado domingo, é 

necessário a comunicação do Sindicato 
Patronal ao Sindicato Laboral, 
conforme cláusula 29a da C.C.T. 

em vigor.
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FINAL DE ANO
FECHADO

No dia 31 de dezembro de 2016 será concedida 
folga a todos os empregados, sem prejuízo salarial, 

permanecendo os estabelecimentos integrantes 
da categoria econômica abrangidos pela presente 
Convenção Coletiva FECHADOS, sem exigência de 

compensação de horas. O empregado que nesta 
data 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.

20%
sobre o salário normativo

QUEBRA DE CAIXA

9,83%
AUMENTO DE

R$ 1.362,00 
a partir de 01.05.2016

PISO SALARIAL 

CONTABILIDADES

COMERCIÁRIO VOCÊ TEM DIREITO AO PAGAMENTO 
DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2016

As negociações da CCT 2016/2017 foram finalizadas em julho/2016 portanto, você 
comerciário tem direito a receber as diferenças conforme exemplo abaixo:

EXEMPLO:
Se o seu salário em abril/2016 era de R$1.500,00, com o reajuste conquistado pelo seu Sindicato de 
9,83% referente a CCT 2016/2017, a partir de maio/2016 passou a ser de R$1.647,45.

MÊS DIFERENÇA

MAIO/2016 R$ 147,45 

JUNHO/2016 R$ 147,45 

JULHO/2016  R$ 147,45 

Diferença total a receber R$ 442,35

ATENÇÃO COMERCIÁRIO, CASO NÃO TENHA AINDA RECEBIDO O REAJUSTE, DENUNCIE: 3205.9333.

R$1.500,00 Seu salário em abril/2016

Reajuste a partir de 
maio/2016 - C.C.T.

Diferença

Seu salário a partir 
de maio/2016R$1.647,45

x 9,83%
R$147,45

Em agosto/2016 seu salário deve ser de R$ 1.647,45 
+ a diferença total de R$ 442,35 = R$ 2.089,80

EXEMPLO:
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LUTA

VALE A PENA LUTAR,
PERSISTIR E VENCER

Depois de muita luta, perseverança e fé na justiça, alcançamos 

uma grande vitória para os trabalhadores. Enquanto poucos 

acreditavam que era possível recorrer aos direitos dos 

funcionários da Localiza Seminovos Joinville, o Sindicato 

dos Comerciários entrou na briga e não desistiu em nenhum 

momento pela regularização das condições de trabalho e dos 

direitos dos funcionários. Foram mais de 3 anos insistindo 

em denúncias e colocando a equipe jurídica a trabalhar 

incansavelmente na defesa dos comerciários.

“Aqui é uma cidade 
séria, e o Sindicato está 

sempre lutando pelos 
seus direitos, custe o que 
custar, doa a quem doer.” 

Presidente Mazinho.

PATRULHA
COMERCIÁRIA
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Explicação do 
Departamento Jurídico
No dia 24/08/2016, o Sindicato dos Comerciários 
de Joinville e Região obteve mais uma grande vitória para seus 
sindicalizados junto à Justiça do Trabalho de Joinville, na medida em que teve 
declarada como sendo de comércio a atividade da empresa Localiza Seminovos.
O processo (no 00007904820155120050) movido pelo Sindicato contra a 
empresa objetivava obrigar a Localiza Seminovos a cumprir as Convenções 
Coletivas do Comércio, antes totalmente ignoradas pela empresa, que se 
intitulava unicamente como locadora de veículos.
Em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara do Trabalho, a empresa 
deve agora seguir as normas coletivas deste Sindicato, respeitando, assim, as 
normatizações criadas em defesa de nossos trabalhadores.

Giulia Belli Aguiar – OAB/SC 39.155
Advogada Trabalhista

ENTENDA O CASO:
A Localiza Seminovos, se prevalecia das regras estabelecidas para os funcionários de sua outra empresa, do setor de 
locação de veículos, para fazer com que os funcionários que trabalhavam na empresa que vende automóveis, não tivessem 
os mesmos direitos regidos pela Convenção Coletiva de Trabalho do Setor Comerciário aqui em Joinville.
O Sindicato divulgou amplamente em seus informativos, mídia de rádio, tv e jornal, gerando um grande impacto das 
divulgações. E foi com a força da mídia, o empenho de toda a equipe da Patrulha Comerciária, dos advogados do Sindicato 
e da diretoria que este caso chega a um final feliz para os trabalhadores.

2014 – Iniciaram-se as fiscalizações do 
Sindicato e as tentativas de fazer com 
que a Localiza Seminovos cumprisse a 
Convenção Coletiva do Comércio.

2015 – Diante da insistência da Localiza 
Seminovos em manter a irregularidade, 
em julho de 2015 o Sindicato ingressou 
com a demanda judicial contra a empresa.

2016 – Depois de um ano de processo, 
saiu a decisão que obriga a Localiza 
Seminovos a cumprir a Convenção 
Coletiva de Trabalho do nosso Sindicato.

2013
2014

2015

PROCESSO

5º VARA DO TRABALHO

Nº 00007904820155120050
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HOMENAGEMLUTA

União Geral dos Trabalhadores 
lutando pelos diretos humanos.

Sindicato em manifestação pelos 
Direitos dos Trabalhadores

Aconteceu no dia 28 de abril a 14ª edição do Movida (Movimento em defesa da Vida, Segurança e Saúde 
da Classe Trabalhadora Catarinense) que tem como objetivo levar à população informações e lembrar 
os elevados índices de doenças e acidentes de trabalho. O Sindicato dos Comerciários, juntamente com 
a Central União Geral dos Trabalhadores (UGT), esteve presente no Ato Público que reuniu mais de 
mil pessoas.  O presidente do Sindicato e da UGT/SC, Waldemar Schulz Júnior (Mazinho), ressaltou a 
importância de atos como esse, que tem como objetivo garantir os direitos dos trabalhadores.

O Sindicato dos Comerciários esteve presente na Manifestação pela Defesa dos Direitos dos Trabalhadores 
realizada no dia 16 de agosto em Florianópolis. O protesto, que reuniu cerca de 3 mil pessoas, era contra a 
reforma da previdência, a privatização das estatais, terceirização sem limites e a retirada de investimentos 
na saúde pública e na educação. É o Sindicato sempre presente, lutando por você e toda a categoria.  

MOVIDA
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ARTIGO MÉDICO

Zika Vírus e a Gestação 

Os sinais de infecção pelo Zika vírus são 
parecidos com os sintomas da dengue, e 
começam de 3 a 12 dias após a picada do 
mosquito. Os sintomas de Zika Vírus são:

O Zika vírus é uma doença viral aguda, transmitida principalmente por 
mosquitos, tais como Aedes aegypti. Apresenta evolução benigna e os 
sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3-7 dias.
Uma gestante com o Zika vírus pode transmitir a doença para o feto, sendo 
que quanto mais precoce for a gestação, pior o prognóstico e maior a chance 
de desenvolver a microcefalia. 

COMO PREVENIR?
O mais importante é eliminar os focos do mosquito. Isto se faz através da eliminação dos 
lugares onde possa acumular água parada, que é o local propício para o desenvolvimento 
de focos do mosquito.
É aconselhável o uso de repelentes e o uso de vestimento para proteger o corpo das 
picadas do inseto, como uso de roupas de manga longa e calças, meias e calçado fechado. 
Cabe lembrar que, felizmente, na nossa região ainda não foi detectado casos de 
microcefalia causada pelo zika vírus e os casos de zika vírus são poucos, portanto não 
há motivo para pânico. Mas as medidas de prevenção não devem ser menosprezadas.

O QUE É A MICROCEFALIA?
É a diminuição do perímetro cefálico do bebê, acompanhada de 
lesão neurológica variável, dependendo do grau de acometimento 
do cérebro da criança. Não há tratamento específico, se fazendo 
necessário o acompanhamento com especialista após o parto para 
acompanhar o desenvolvimento da criança e as possíveis sequelas.

HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO 
MÉDICO NA 
SEDE DO SINDICATO:

CLÍNICOS GERAIS:

Dra. Ana Flávia Bonini
Terça e Quarta às 08h e Quinta às 13h30.

Dra. Carolina Maurer
Segunda,Quinta e Sexta às 09h e de 
Segunda à Quarta  às 13h30.

PEDIATRA:

Dra. Karolin C. A. Milbratz 
De Segunda à Quinta às 08h

Dr. Glauber S. B. Coelho
Segunda, Terça, Quinta e Sexta às 13h

GINECOLOGISTAS:

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

Dra. Caroline R. Vasconcellos
 Quartas e Sextas às 08h.

CARDIOLOGISTA: 

Dr. Marco Antônio L. Braga
Quarta-feira  a partir das 13h e Quinta-feira a partir das 9h30.

As consultas do cardiologista podem ser agendadas 
pelos telefones: 3205-9316 e 3205-9317 .  

(Consulta gratuita para sócios e 
atendimentos somente por 
ordem de chegada)

QUAIS SÃO OS 
SINTOMAS?

FEBRE BAIXA
(entre 37,8 e 38,5 graus)

DOR DE 
CABEÇA 
e atrás dos olhos

DOR NAS 
ARTICULAÇÕES 
(ARTRALGIA)
mais frequentemente nas 
articulações das mãos e 
pés, com possível inchaço

DOR MUSCULAR 
(MIALGIA)

ERUPÇÕES CUTÂNEAS 
(EXANTEMAS)
acompanhadas de coceira. Podem afetar 
o rosto, o tronco e alcançar membros 
periféricos, como mãos e pés

CONJUNTIVITE 
um quadro de vermelhidão e inchaço nos 
olhos, mas em que não ocorre secreção.

Sintomas mais raros de infecção pelo Zika vírus incluem: Dor abdominal, Diarreia, Constipação, Fotofobia, Pequenas úlceras na mucosa oral.

14



ODONTOLOGIA

Saúde Bucal Das Crianças

Aprenda a cuidar da saúde bucal de seus filhos com 
essas dicas infalíves que o setor odontológico tem 
para você.

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

Dr. José H. Heideman 
Segunda-feira das 8h às 11h20 
e das 15h30 às 19h10
Terça a sexta-feira das 8h às 11h20

Dr. Lucas M. 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

Dra. Cibele R. de Figueiredo
Terça a quinta-feira das 13h30 às 19h10

Como posso ajudar meu(s) filho(s) 
a cuidar dos dentes e evitar cáries?

Ensinar seu filho a cuidar dos dentes desde pequeno é 
um investimento que trará benefícios para o resto da 
vida dele. Para ajudar seu filho a proteger seus dentes 
e gengiva e para ajudá-lo a reduzir o risco de cáries, 
ensine-o a seguir os seguintes passos:

• Escovar pelo menos três vezes ao dia com 
um creme dental que contém flúor para 
remover a placa bacteriana .

• Usar fio dental diariamente para remover 
a placa que se aloja entre os dentes e 
abaixo da gengiva.

• Adotar uma alimentação equilibrada, com 
pouco açúcar e amido.

• Usar produtos que contêm flúor (inclusive 
o creme dental). 

• Ir ao dentista para exames regulares.

Que técnicas de escovação posso 
ensinar a meus filhos?

Observe seu filho escovar os dentes. Auxilie-o até que ele 
se habitue ao seguinte:

• Use uma pequena quantidade de creme 
dental com flúor. Não deixe a criança 
engolir o creme dental.

• Use uma escova de cerdas macias e 
escove primeiro a superfície interna de 
cada dente, onde o acúmulo de placa é 
geralmente maior. Escove suavemente.

• Escove a superfície externa de cada dente. 
Posicione a escova em um ângulo de 45 
graus ao longo da gengiva.

• Escove com movimentos para frente e para 
trás.

• Escove a superfície de cada dente usada 
para mastigar. Escove suavemente.

• Use a ponta da escova para limpar atrás de 
cada dente frontal, na arcada superior e 
inferior.

45o

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

DO SETOR 
ODONTOLÓGICO
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DIA DAS MÃES 

Para celebrar o dia 08 de maio, o Sindicato dos Comerciários 

promoveu o sorteio “Mamães Premiadas”. No total foram distribuídos 

30 brindes, entre jogos de jantar e panelas e vales-compras, para os 

sócios premiados. Como o sorteio foi feito diretamente pelo número 

de matrícula, os vencedores tiveram uma verdadeira surpresa quando 

foram presenteados. Veja agora algumas ganhadoras dessa ação.

O Sindicato prestou uma homenagem as suas sócias 

pelo Dia Internacional da Mulher, durante a semana do 

dia 08 de março foram entregues flores de chocolate 

acompanhadas de uma linda mensagem. 

Dia da Mulher

HOMENAGEM

8 de Março de 2016

Maio de 2016

Kelieli Liebl - Casa Geraldo

Viviane das Chagas - Toli Distribuidora Priscila de Souza Pereira - Lojas Koerich Marina Pavam - Fort Atacadista
16



COPA DE FUTEBOL SOCIETY

Entre os dias 06 de junho e 22 de julho o Sindicato promoveu 
a  Copa Decathlon de Futebol Society dos Comerciários entre 
as 14 equipes inscritas, que teve como grande campeão o 
time do Angeloni. Confira agora um pouco desse evento que 
teve um total de 26 jogos, uma média de 5 gols por partida 
e muita alegria !

Nunes pai e Nunes filho

1o Lugar - Angeloni

2o Lugar - Expressiva Homem

Artilheiros: Rubirlei  Pedersetti e  
       Leonardo V. Martins

Angeloni é o campeão

Copa

de Futebol Society
   dos Comerciários

Com a palavra os sócios:

“Eu acho esse tipo de evento muito bacana, porque reúne 
pessoas que muitas vezes ficamos tempos sem ver, devido a 
correria que é a vida de comerciário. Então é uma oportunidade 
de rever os amigos, renovar as amizades” . 

Sandro Ney Nunes é sócio há 25 anos e participa dos 
campeonatos promovidos pelo Sindicato há 20 anos. 

“Eu acompanho há anos meu pai jogando nos Campeonatos e 
agora estou podendo jogar ao lado dele. Pretendo continuar a 
tradição dos Nunes entre os comerciários”. 

Thiago Ney Nunes é sócio do Sindicato. 

Campeão: Angeloni.
2º Lugar Expressiva Homem

3º Lugar: Refrisul 
4º lugar: Casas Bahia

Artilheiros:  
Rubirlei  Pederssetti e 

Leonardo Vieira Martins - Angeloni 
Goleiro menos vazado: 

Ricardo Borba  - Angeloni 

Junho/Julho de 2016
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APOSENTADOS

No dia 20 de agosto, no Sítio Novo, os sócios aposentados foram brindados 
mais uma vez com uma festa inesquecível!! O 15º Encontro de Sócios 
Aposentados contou com o delicioso café da Confeitaria XV, a animação 
da banda Som Demais e um show de gargalhadas com Beto Gabriel e 
seus personagens: o Português, o Turco, o Bêbado, o  Alemão e o Gaúcho.

Aproveitado a ocasião, a Diretoria do Sindicato fez uma merecida  
homenagem aos sócios mais antigos, um momento de muita emoção que 
coroou essa tarde tão especial que vai ficar para sempre na memória do 
Sindicato e corações dos sócios aposentados.

A
gosto de 2016
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“Assim como o girassol, que 
representa felicidade, lealdade e 
vitalidade, a sua presença faz deste 
Encontro, a grande celebração da 
amizade verdadeira.”
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HOMENAGEM AOS SÓCIOS 
MAIS ANTIGOS DO SINDICATO

A Diretoria  sente muito orgulho em homenagear quem, a mais de 45 anos, faz 
parte da história do Sindicato dos Comerciários. A todos vocês o nosso muito 
obrigada por esses anos de associativismo!

Adison de Oliveira Silva, 60 anos de sócio

Nelson Lutke, 56 anos de sócio Erica Bohm, 50 anos de sócia Luiz Gonçalves, 47 anos de sócio

Adalberto Ricardo Seiffert, o sócio com o 
maior tempo de filiação: 73 anos.

“Fico muito honrado 
e feliz com essa 
homenagem, apesar 
de não ter sido um 
militante, sempre fiz 
questão de ser sócio 
e de apoiar nosso 
Sindicato”.
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Lilian Rudnick Braz, 46 anos de sócia

Amaury José Cordeiro, 47 anos de sócio 

José Matheus Ferreira, 46 anos de sócio

Alzira Maria Torrens, 46 anos de sócia   

Anestor Kastehlen, 46 anos de sócio

Odair Sebastião Mafra, 47 anos de sócio

Waldemar Leichsenring, 46 anos de sócioErnesto Just, 45 anos de sócio

Leonel Heise, 46 anos de sócio
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O Sindicato dos Comerciários mais uma vez inovou na realização da Festa 

do Dia das Crianças, este ano além de todas as atrações como, trenzinho, 

personagens, brinquedos infláveis,  guloseimas e música, as crianças 

também puderam brincar com diversos games. Foi uma diversão só!

A festa aconteceu na Recreativa dos Comerciários no dia 09 de outubro, a 

equipe do Sindicato que organizou tudo com muita dedicação, contou também 

com o auxilio do SESC nosso grande parceiro. Você confere agora alguns 

registros dessa grande festa, que com toda certeza ficará para sempre na 

memória e no coração das crianças de nossos queridos sócios comerciários! 

Muita diversão e alegria 
na Festa das Crianças! 

Outubro de 2016
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“Foi um dia muito divertido, a festa 
estava muito legal. E tudo estava 
impecável, fomos muito bem tratados 
por todos, as brincadeiras estavam 
bem organizadas prezando a segurança 
das crianças, adoramos!  Participamos 
todos os anos e com certeza estaremos 
aqui no ano que vem.”

Edimara Baron Rodrigues – Sócia – 
Funcionária do Mini Mercado Zorthea

”A Festa foi maravilhosa, minha filha 
ficou encantada com tudo o que 
viu, as apresentações com a Peppa 
Pig e a Galinha Pintadinha foram 
surpreendentes e fecharam com chave 
de ouro.  Parabéns a todos do Sindicato 
pela festa incrível!”
Ademir Pedroso – Sócio - Funcionário da 

Ideal Frutas e Verduras

“Há três anos sou sócia do Sindicato, 
e nesse tempo a Festa de Dia das 
Crianças já entrou para o calendário 
da minha família. É sem dúvida o dia 
mais esperado do ano para meus filhos 
que a chamam de “Festa do Trabalho 
da Mamãe”.  Eu só tenho a agradecer  
a oportunidade  que o Sindicato dá aos 
meus filhos de viver esse dia magnifico, 
que tenho certeza , ficará para sempre 
na memória deles.” 

Andréia Germano de Sá da C. Silva – 
Sócia – Func. dos Supermercados Kunz 
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Além da Festa de Dia das Crianças o Sindicato 
realizou também um sorteio de brinquedos entre os 
sócios que possuem filhos de até 12 anos. O sorteio 
foi realizado automaticamente pelo número da 
matrícula do sócio. Veja alguns dos sorteados! 

Bernardo, 3 anos

Nicole, 5 anos

Helena, 4 anos Jean, 9 anos Deborah, 7 anos

Leticia, 8 anosJuan, 7 anos

Felipe Dalazen, 7 anos
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3º empreendimento imobiliário do seu Sindicato.

URGENTE • LANÇAMENTO NO VILA NOVA

Faça sua inscrição em:
www.comerciarios.net

INSCREVA-SE JÁ!

Chegou o apartamento que você tanto esperava.

Os sócios do Sindicato receberão 
em breve uma correspondência 
com todas as informações sobre 
esse empreendimento. 

ATENÇÃO!
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O Residencial Verona possui 224 apartamentos distribuídos em 14 blocos, com vaga de estacionamento 

individual. As unidades são de 2 quartos, cozinha, lavanderia, sala de estar, jantar e banheiro, com área 

total privativa de 50m2. O condomínio possui 1 salão de festas, quiosques com churrasqueiras, quadra 

esportiva e playground.

Os apartamentos serão financiados com recursos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo 

Federal. A execução desta obra é resultado de parceria com a Caixa Econômica Federal e será executada 

pela construtora CITTÀ.
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RECREATIVA DOS 
COMERCIÁRIOS

INSCREVA A SUA EQUIPE! RUA URUSSANGA, 211

DE 29/11/16
A 05/12/16 Festival do

Galeto
2016

Festival do
Galeto

2016

Inscrições e informações: 3205-9333
Rua Sete de Setembro, 74 – Centro 
comerciarios@comerciarios.net
www.comerciarios.net

Realização:

Filiado à: Apoio:

PARTICIPE!
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FIQUE SÓCIO
do Sindicato que melhora a sua vida!

Saúde: Atendimento na sede com: 
cardiologista, pediatra, clínico 
geral e ginecologista. Atendimento 
odontológico de primeira qualidade.  

Convênios: Mais de 200 convênios 
com médicos de diversas 
especialidades, laboratórios, 
clínicas, cirurgiões, e muito mais!

Lazer: Recreativa dos Comerciários 
com quiosques ,churrasqueiras, 
salão  e campo de futebol society, 
eventos sociais e esportivos . 

Ação Sindical: Aumento de 9,83%, 
horas extraordinárias, quebra de 
caixa, fiscalização com a Patrulha 
Comerciária.

Jurídico: Atendimento nas 
áreas trabalhista, cível e família, 
previdenciária. 

Habitação: Aqui o comerciário 
realiza seu sonho de casa própria.

VISITE NOSSA SEDE:
R. Sete de Setembro, 74 | Centro – Joinville

47 3205.9333

É RÁPIDO, FÁCIL E MUITO BARATO

www.comerciarios.net
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FÉRIAS COLETIVAS NO SINDICATO

O Sindicato entra em férias coletivas no dia 21-12-2016 até 10-01-2017, 
retornando seu expediente e atividades normais na quarta-feira, dia 11-01-2017.

O Natal nos ensina que a fraternidade e a união são 
os verdadeiros sentidos da vida.
E a vida só ganha sentido quando se tem paz e amor.

O Sindicato dos Comerciários, deseja um Feliz Natal 
e muita paz no ano que vem.

Filiado à:


