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SS&B Advogados Associados
www.ssb.com.br
Rua Saguaçú, 75, Bairro Saguaçu
Joinville/SC - Fone: 47 3433 0303

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO SINDICATO:
Segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas
Sexta-feira das 14h às 16h

APOSENTADORIA
Todas as quintas-feiras das 9h às 12h.

• Banco de horas ilegal
• Situações de várias ações trabalhistas
• Exploração do Feirão de Automóveis 
• Denúncias
• Novas regras para o Aviso Prévio: uma conquista dos trabalhadores
• Ponto Eletrônico a partir de Janeiro de 2012
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Seu Sindicato é:

Legal porque tem sólida parceria com uma banca de 
15 advogados altamente especializados nas áreas 
trabalhista, previdenciária e sindical com experiência na 
defesa de diversas categorias de trabalhadores em todo 
Estado de Santa Catarina.
 
Legal porque luta pelo respeito à lei e cumprimento das convenções coletivas de trabalho, assegurando conquistas 
significativas para os comerciários.
 
Legal porque atua na defesa da classe trabalhadora, sempre com postura ética e transparente.
 
Legal porque tem um histórico de muito sucesso na defesa dos diversos interesses do trabalhador: horas extras 
em razão da inexistência do banco de horas; diferenças salariais pelo não pagamento de comissões ou diferenças 
extra-folha; multas pelo descumprimento de instrumentos coletivos; denúncias aos órgãos de fiscalização (Ministério 
do Trabalho e Ministério Público do Trabalho); ajuizamento de ações trabalhistas, individuais e coletivas.
 
Legal porque tem uma gestão que aplica os recursos com austeridade na defesa dos interesses da categoria.

É o Departamento Jurídico do Sindicato em ação.

CONFIRA NA PRÓXIMA EDIÇÃO:

FIQUE DE OLHO
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   Para os comerciários que trabalham em:

Para os comerciários que trabalham em:

As categorias de empresas acima mencionadas que mantiverem 
abertos seus estabelecimentos no dia 2 de Janeiro de 2012, 
fornecerão gratuitamente um vale compras no valor de R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais), para todos os empregados que estiverem 
registrados na empresa (trabalhando ou folgando) nesta data. 
Caso a empresa optar por manter seu estabelecimento FECHADO, 
sem exigência de compensação de horas em referida data 
(02.01.2012), estará dispensado do cumprimento de tal benefício, 
conforme Convenção Coletiva de Trabalho.

SUPERMERCADOS

ATACADISTAS

FARMÁCIAS

No dia 2 de Janeiro de 2012 (2ª feira), será concedida folga a todos os empregados, sem prejuízo salarial, permanecendo o 
comércio de rua, concessionárias e revendas de automóveis, óticas e o comércio varejista de Shopping (compreendendo todas 
as lojas integrantes da categoria) FECHADOS, sem exigência de compensação de horas, para todos os funcionários 
registrados nesta data, conforme Convenção Coletiva de Trabalho.

COMÉRCIO DE RUA 

SHOPPINGS

CONCESSIONÁRIAS

REVENDAS DE AUTOMÓVEIS

ÓTICAS

VALE COMPRAS

R$ 55,00
VALE CO



Convenção Coletiva
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A partir de 01 de novembro de 2011 
sobre o salário já reajustado de 31 
de outubro de 2011. 

A partir de 01 de novembro de 2011 
sobre o salário já reajustado de 31 de 
outubro de 2011. 

Piso salarial a partir de 01/11/2011:

R$ 860,00 +0,5%

+0,5%

QUEBRA DE CAIXA
R$ 110,00 (cento e dez reais) 

a partir de 01/11/2011.

COMÉRCIO VAREJISTA (Comércio de Rua e Shoppings)

SUPERMERCADOS / CONTABILIDADES 
CONCESSIONÁRIAS / REVENDAS DE AUTOMÓVEIS

AGORA É R$ 38,OO POR DOMINGO TRABALHADO NO SHOPPING CENTER
O trabalho nos domingos, estabelecida a jornada máxima de 6 (seis) horas e sempre alternados (domingo sim, domingo não), assegurará ao empre-
gado escalado o direito a um dia de folga na mesma semana, mais o pagamento da importância de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por domingo laborado.
As horas trabalhadas em feriados não poderão ser compensadas e deverão ser pagar com acréscimo de 100% sobre as horas normais.

Comerciário, verifique os seus benefícios salariais que constam na Convenção Coletiva de Trabalho da sua categoria.

AUMENTO SALARIAL

AUMENTO SALARIAL

AUMENTO SALARIAL
O aumento totaliza 8% para os trabalhadores da seguinte 
forma: 
7,5% a partir de 01 de maio de 2011 sobre o salário de 
30 de abril de 2011 e 0,5% a partir de 01 de novembro 
de 2011 sobre o salário já reajustado de 31 de outubro 
de 2011. 

AUMENTO SALARIAL
O aumento totaliza 8% para os trabalhadores da seguinte 
forma: 
6,3% a partir de 01 de maio de 2011 sobre o salário de 30 
de abril de 2011 e mais 1,7% a partir de 01 de novembro 
de 2011 sobre o salário já reajustado de 31 de outubro 
de 2011. 

Piso salarial a partir de 01/05/2011: 

Piso salarial a partir de 01/05/2011: 

Piso salarial a partir de 01/11/2011:

R$ 850,00

R$ 850,00

R$ 860,00

QUEBRA DE CAIXA: R$ 100,00 (cem reais) a partir de 01/05/2011 e R$ 110,00 (cento e dez reais) a partir de 01/11/2011.

QUEBRA DE CAIXA: R$ 105,00 (cento e cinco reais) a partir de 01/05/2011.

ÓTICAS

FARMÁCIAS
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Congresso UGT
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Mazinho reeleito Presidente Estadual 
da UGT - Santa Catarina

  odazilaer iof orbmevon ed 91 e 81 ,71 said soN
em Florianópolis, no Auditório do SESC - Cacupé, 
o 2º Congresso Estadual da UGT (União Geral dos 
Trabalhadores - Santa Catarina), a Central Sindical 
à qual o Sindicato está filiado. O evento contou com 

  e odatse on sodailif sotacidnis sod oãçapicitrap a
também vários presidentes estaduais da UGT no Brasil, 
entre eles, o presidente da UGT Nacional, Ricardo 
Patah e sua Executiva (uma presença em destaque foi 
a do Senador Paulo Paim que abrilhantou o encontro 
com sua palestra). Dentre as atividades do congresso, 
foi realizada a eleição da nova diretoria da UGT – Santa 
Catarina para a gestão 2011/2015 e, com apoio geral 
de todos, Mazinho foi reeleito Presidente.
O nosso Sindicato também será representado nesta 
nova diretoria com o nosso atual Vice-Presidente 
Luiz Carlos Xavier (Conselho Fiscal) e Roberto Luiz 
Siedschlag (Betão) (Secretário da Habitação). 
Esta conquista é de todos nós, entidade e associados.Mazinho é reeleito Presidente da UGT-Santa Catarina.

Palestra do Dr. Carlos José Arouca, 
Advogado Trabalhista e Assessor Sindical.

Ricardo Patah, Presidente da UGT - Brasil. Palestra do Francisco Pereira de 
Souza Filho (Chiquinho), Secretário de 
Organização e Políticas Sindicais da UGT.

P l d D C l J é A Ri d P t h P id t d UGT B il P l d F i P i d
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Diretoria eleita da UGT - União Geral dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina para a gestão 2011/ 2015.

O evento foi 
prestigiado por várias 
autoridades nacionais 
e estaduais e mais 
de 350 sindicalistas 
do estado de Santa 
Catarina filiados à 
UGT.

Di t i l it d UGT U iã G l d T b lh d d E t d d S t C t i tã 2011/ 2015

Palestra do Senador Paulo Paim.

Francisco Canindé Pegado, 
Secretário Geral da UGT.

José Moacyr Malvino Pereira, 
Secretário de Finanças da UGT.



Dia das Crianças
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O Dia das 
Crianças foi uma 
grande festa
No dia 9 de Outubro (domingo), no 
CESCOM (Complexo Esportivo e Social dos 
Comerciários, situado na Rua Urussanga,  
211 - fundos), em parceria com o SESC, mais 
uma vez o SECJ supera expectativa e faz do 
Dia das Crianças uma festa inesquecível, 
com a presença de centenas de crianças que 
puderam se divertir pra valer nos brinquedos 
infláveis gigantes, trenzinho, brincadeiras, 
jogos, pintura e ainda saborear cachorro-
quente, picolé, algodão doce, pipoca, 
refrigerante e muito mais. 
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“Não esperava tudo aquilo que vi na festa. Fiquei 
encantada e me senti até um pouco criança. O Sindicato 
me surpreendeu”.

“Sempre que eu posso, participo. Tenho dois filhos, um 
pequeno e outro de 12 anos e no dia 12 de outubro é o 
dia deles. O Sindicato sempre cumpre o seu papel, desde 
a recepção, organização até o cuidado com as crianças”.

“Foi muito legal o Dia das Crianças, porque é uma oportunidade 
de se fazer muitas amizades e as crianças se divertem bastante, 
com muitas brincadeiras e guloseimas. É uma grande iniciativa do 
Sindicato”.

. Fiquei 
indicato

i

Aline Mara da Silva (Construsilva)

Elisangela Nemer Vieira
Samuel Augusto Vieira (esposo/associado)

Copar – Comércio de Peças

Gláucia da S. D. Westrupp (Óticas São José)



Crianças Premiadas
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Mais de 80 crianças 
foram premiadas
Além da superfesta promovida no dia 9, o Sindicato 
comemorou o Dia das Crianças com o sorteio de brin-
quedos para os filhos dos associados, que aconteceu 
no dia 11 de outubro. Foram 81 crianças que rece-
beram presentes especiais do SECJ. 
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Festival do Galeto
Festival do Galeto mais 
uma vez é sucesso  
Quebra de recorde de inscrições no Festival do Galeto 2011. Foram mais de 
90 equipes que participaram deste evento que aconteceu nos dias 11, 12, 13, 
23, 24, 25, 26 e 27 de Novembro no CESCOM. Quem participou do Festival do 
Galeto conferiu de perto o sucesso deste evento que é um dos mais esperados 
pelos comerciários. Além do delicioso galeto e muitos gols em campo, as famílias 
puderam confraternizar ao som das música do DJ e sem esquecer as crianças, 
que também se divertiram na cama elástica e piscina de bolinhas.

“O Festival é muito bom. Eu sempre 
participo para confraternizar. O que é 
bom também é que é um evento muito 
familiar”. 

“O Festival é fantástico. O melhor 
é rever os grandes amigos das 
empresas onde a gente trabalhou. 
É muito positivo”.

“Todos os anos a empresa participa e é 
muito bom estar compartilhando com os 
amigos. O Sindicato está desempenhando 
um ótimo papel”.

“O evento é show de bola. Nunca ouvi 
nenhuma reclamação, é muito bem 
organizado. Uma boa iniciativa do 
Sindicato.”

Anderson de Avila(Scherer)

Danilo Janis da Silva(Milium)

Leonardo Vieira Martins(Angeloni)

Olair de Souza (Brunken)

Show de bola e de mesa.



“Participo todos os anos, conheço novas 
pessoas e faço novas amizades. É muito 
bom ver o retorno que o Sindicato dá para 
a gente”.

“É muito bom este Campeonato para o 
pessoal que trabalha no comércio. E o 
SECJ é o único Sindicato que faz este tipo 
de evento. Está de parabéns!”

“O melhor do Campeonato é conhecer 
gente, fazer amizade e isso tudo a gente 
tem graças ao trabalho do Sindicato”.

“O melhor do Campeonato é a 
confraternização entre amigos e outra 
coisa é a excelente organização do 
Sindicato”.

Ricardo Albano (Tecnotintas)

Edson Moschen (AJ Supermercados)

José Reis(Song Modas)

Wallace Fernandes(VOX)








