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A Família é a verdadeira 
Luz do Natal.

A Sabedoria nos ensina que é melhor dar do que receber, pois se estamos 
na condição de dar, é porque temos o bastante, não apenas para suprir 

as nossas necessidades, mas também para compartilhar, não apenas com 
aqueles que amamos, mas com aqueles que tanto precisam de amor.
Aproveite este Natal para semear vidas e colher a esperança de que 

teremos dias, meses e anos cada vez melhores.

Confira o Horário Natalino (pag. 4)
Saiba tudo sobre a Convenção Coletiva 2012/2013 (pag. 6)



Editorial
O Sindicato é forte porque é família.

Amigo comerciário.

2012 foi um ano de muitas conquistas para a categoria. 
Depois de incansáveis reuniões para negociação sobre 
a pauta de reivindicações, conseguimos o maior piso 
salarial da categoria em âmbito de Brasil.
Esta vitória é fruto da nossa união, pois quanto 
mais trabalhadores se associam e colaboram com 
o Sindicato, os resultados são mais benefícios e 
conquistas para os trabalhadores. Além de tudo que o 
SECJ vem conseguindo para os trabalhadores, o seu 
Sindicato ainda promove um calendário de eventos 
que impressiona a todos, com sucesso de público e 
participação da família comerciária. E família é algo 
que merece toda a nossa atenção. Afinal, na família 
praticamos o respeito mútuo, de ouvir e aconselhar 
quando necessário, de acompanhar, de estar próximo 
nos momentos alegres e nos momentos difíceis. E 
na família também é onde temos de defender um ao 
outro, mantendo acesa a chama do amor fraterno e da 
confiança, e aqui no seu Sindicato, saiba que existe 
mais uma família que se preocupa e se dedica para o 
seu bem estar.
E toda essa dedicação tem aproximado mais 
trabalhadores para se associar e fazer uma família ainda 
maior e mais unida. Temos nos emocionado com o 

depoimento de sócios que se orgulham de fazer parte 
deste Sindicato, e que, com isso trazem seus colegas 
de trabalho para conhecer os benefícios que temos a 
oferecer.
O seu Sindicato é sempre lembrado como um dos mais 
atuantes e tem se tornado uma referência para sindicatos 
de várias partes deste país. Aqui os patrões encontram 
pessoas preparadas e muito bem qualificadas para 
defender os trabalhadores. Aqui a coisa é séria. E por 
ser um Sindicato forte e muito unido desperta nos maus 
patrões, a inveja. 
E a inveja provoca sucessivas batalhas, porém por ser 
forte, o SECJ enfrenta de igual para igual e não mede 
esforços para manter protegidos os sagrados direitos 
dos trabalhadores.
E nesta edição queremos que você fique conhecendo 
ainda mais o resultado das negociações salariais para a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013.
Mas, queremos destacar neste editorial que também 
falamos de família, quando conseguimos trazer para 
milhares de trabalhadores, o descanso do Dia do 
Trabalho para ficarem próximos aos seus familiares.
E por sermos tão família, é que queremos cada vez mais 
trabalhadores participando do Sindicato, afinal, para ser 
um membro ativo de uma família é necessário envolver-
se. E aqui fica nosso convite: ENVOLVA-SE com o seu 
Sindicato. Conheça tudo o que esta família tem pra 
oferecer e faça uso, afinal, aqui no Sindicato você está 
em casa.

Neste Natal, que Deus abençoe a todos e às suas 
famílias e que 2013 venha com mais conquistas para 
os comerciários.

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

Comércio de Joinville e Região
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Eventos 2012

Sorteio de 

BrindeS

Sorteio de 

BrinquedoS

26/11 a 01/12
No CESCOM

em
 an

dam
ento

Foi uM SuCeSSo! Confira mais fotos dos eventos 
no site: www.secj.org.br

2012
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CONFIRA!
SHOPPINGS

COMÉRCIO DE RUA

SUPERMERCADOS

Ficam as empresas do comércio Vajerista de Joinville facultadas 
a prorrogarem o horário de trabalho dos seus empregados 
no mês de dezembro de 2012, com exclusão dos menores 
e obedecidos as normas dos artigos 59, 66 e 71 da CLT, no 
período compreendido de 01/12/12 a 02/01/13.

24/12                  2ª feira               Jornada até as 18h

25/12 - NATAL     3ª feira                FECHADO

31/12                  2ª feira               Jornada até as 18h

01/01/12            3ª feira                FECHADO

02/01/2012        4ª feira                FACULTATIVO

01/12                    Sábado                   Das 10 às 22 horas

02/12                    Domingo                 Das 14 às 20 horas

03 a 08/12            2ª a Sábado            Das 10 às 22 horas

09/12                   Domingo                  Das 14 às 22 horas

10 a 15/12           2ª a Sábado             Das 10 às 22 horas

16/12                   Domingo                  Das 14 às 22 horas

17 a 22/12           2ª a Sábado              Das 10 às 23 horas

23/12                   Domingo                  Das 10 às 22 horas

24/12                   2ª feira                  Das 10 às 17 horas

25/12 - NATAL     3ª feira                  LOJAS COMERCIAIS FECHADAS

26 a 29/12            4ª a Sábado            Das 10 às 22 horas

30/12                   Domingo                 Das 14 às 20 horas

31/12                 2ª feira                  LOJAS COMERCIAIS FECHADAS

01/01/13            3ª feira                    LOJAS COMERCIAIS FECHADAS

02/01/13              4ª feira                   Das 10 às 22 horas

07/12                    6ª feira                Jornada até as 20 horas

08/12                    Sábado                Jornada até as 18 horas

09/12                    Domingo              Das 15 às 21 horas

10 a 14/12            2ª a 6ª feira          Jornada até as 21 horas

15/12                    Sábado                 Jornada até as 20 horas

16/12                   Domingo                Das 15 às 21 horas

17 a 21/12           2ª a 6ª feira           Das 9 às 22 horas

22/12                   Sábado                 Das 9 às 21 horas

23/12                   Domingo               Das 15 às 21 horas

24/12                   2ª feira                 Das 9 às 16 horas

25/12 - NATAL     3ª feira               COMÉRCIO FECHADO

26 a 28/12            4ª a 6ª feira          Jornada normal

29/12                  Sábado                Jornada normal até as 13h

30/12/12            Domingo             COMÉRCIO FECHADO

31/12/12            2ª feira               COMÉRCIO FECHADO

01/01/13            3ª feira               COMÉRCIO FECHADO

02/01/13              4ª feira                 Jornada normal

Horário Natalino

ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS DE 
SUPERMERCADOS

ABRAM O OLHO! As horas extras natalinas (dezembro), 
devem ser pagas e não poderão ser compensadas!

Fornecimento 
gratuito de refeições

 
As empresas pagarão para cada 
empregado, que se encontrar em 
regime de horas extras, à título de 

refeição, o valor de R$. 11,00 
(onze reais) ou, facultativamente, no 
mesmo valor, poderão fornecer um 

ticket-alimentação ou convênio 
com restaurante.

ATENÇÃO!
HORAS EXTRAS

As horas extras trabalhadas 
no período do horário natalino 

deverão ser pagas com 
acréscimo de 65% de Segunda 
a Sábado e 100% no Domingo. 

Estas horas deverão ser 
pagas e não poderão ser 

compensadas.
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CONCESSIONÁRIAS/ REVENDAS DE VEÍCULOS

07/12                    6ª feira                Jornada até as 20 horas

08/12                    Sábado                Jornada até as 18 horas

09/12                    Domingo              Das 15 às 21 horas

10 a 14/12            2ª à 6ª feira          Jornada até as 21 horas

15/12                    Sábado                Jornada até as 20 horas

16/12                    Domingo              Das 15 às 21 horas

17 a 21/12            2ª à 6ª feira          Das 9 às 22 horas

22/12                    Sábado                 Das 9 às 21 horas

23/12                   Domingo                Das 15 às 21 horas

24/12                 2ª feira                Das 9 às 15 horas

25/12 - NATAL     Domingo             FECHADO

26 a 28/12            4ª a 6ª feira          Jornada normal

29/12                    Sábado                Jornada até as 13 horas

30/12                 Domingo             FECHADO

31/12                 2ª feira               FECHADO

01/01/13            3ª feira               FECHADO

02/01/13             4ª feira                 Jornada normal

Fiscalização
Novamente em dezembro, o 

Pelotão de Fiscais do Sindicato 
estará nas ruas orientando e 
cobrando o cumprimento das 
normas do Horário Natalino 

estabelecido entre o Sindicato 
Laboral e o Patronal.

Fornecimento 
gratuito de refeições 

(Concessionárias/ Revendas de 
Veículos)

 
As empresas pagarão para cada 
empregado, que se encontrar em 
regime de horas extras, à título 

de refeição, o valor de R$. 15,00 
(quinze reais) ou, facultativamente, 

no mesmo valor, poderão fornecer um 
ticket-alimentação ou convênio com 

restaurante.

31 de dezembro/2012
COMÉRCIO FECHADO

No dia 31 de Dezembro de 2012 (2ª feira), será concedida folga 
a todos os empregados, sem prejuízo salarial, permanecendo o 
comércio fechado, compreendendo todas as lojas integrantes 
da categoria, sem exigência de compensação de horas. 
O empregado que nesta data (31/12/12) tiver o seu DSR 
(Descanso Semanal Remunerado), ou se encontrar em gozo 
de férias, abrangendo o referido dia, fará jus ao acréscimo 
de mais um dia nas suas férias. Para os comerciários que 
trabalham em: COMÉRCIO DE RUA, SHOPPINGS (LOJAS 
COMERCIAIS), CONCESSIONÁRIAS, REVENDAS DE VEÍCULOS 
CONTABILIDADE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ÓTICAS e 
AUTO PEÇAS.

Para os comerciários que trabalham na categoria da empresa 
acima mencionada que mantiver aberta (trabalhando ou 
folgando) no dia 31 de Dezembro de 2012, fornecerão 
gratuitamente um vale compras no valor de R$ 60,00 (sessenta 
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 (31/12/2012), estará dispensado do cumprimento de tal 
benefício, conforme Convenção Coletiva de Trabalho. 
O empregado que nesta data (31/12/12) tiver o seu DSR 
(Descanso Semanal Remunerado), ou se encontrar em gozo de 
férias, abrangendo o referido dia, fará jus ao recebimento do 
valor fixado acima.

31 de Dezembro/2012 
ATACADISTAS - FACULTATIVO

Para os comerciários que trabalham na categoria da empresa 
acima mencionada que mantiver aberta (trabalhando ou folgando) 
no dia 2 de Janeiro de 2013, fornecerão gratuitamente um vale 
compras no valor de R$ 60,00 (sessenta 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 (02/01/2013), estará dispensado do 
cumprimento de tal benefício, conforme Convenção Coletiva de 
Trabalho. 
O empregado que nesta data (02/01/13) tiver o seu DSR 
(Descanso Semanal Remunerado), ou se encontrar em gozo de 
férias, abrangendo o referido dia, fará jus ao recebimento do 
valor fixado acima.

2 de Janeiro/2013 
SUPERMERCADOS - FACULTATIVO
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CCT Convenções Coletivas de 
Trabalho 2012/2013

A partir de 01.05.2012 os salários foram 
reajustados com a aplicação do percentual de 7% 
(sete por cento), a incidir sobre os salários vigentes 
em 30.04.2012. 

Comerciário, confira seu salário. 
Verifique se o seu salário está de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013. 
Confira na íntegra todas as cláusulas da CCT em nosso site: www.secj.org.br, no campo Serviços / Convenções. 

A partir de 01.05.2012, 
Salário Normativo de: 

R$ 940,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

a partir de 01/05/2012.

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 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.

COMÉRCIO VAREJISTA (Comércio de Rua e Shoppings)

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.

CONCESSIONÁRIAS/REVENDAS DE VEÍCULOS

SUPERMERCADOS

A partir de 01.05.2012, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.05.2012, 
Salário Normativo de: 

R$ 995,00

R$ 930,00

QUEBRA DE CAIXA
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a 

partir de 01/05/2012.

QUEBRA DE CAIXA
R$ 115,00 (cento e quinze reais) a 

partir de 01/05/2012.

A partir de 01.05.2012 os salários foram 
reajustados com a aplicação do percentual de 7% 
(sete por cento), a incidir sobre os salários vigentes 
em 30.04.2012. 

A partir de 01.05.2012 os salários foram 
reajustados com a aplicação do percentual de 7% 
(sete por cento), a incidir sobre os salários vigentes 
em 30.04.2012. 

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2012

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2012

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.

ATACADISTAS
A partir de 01.05.2012, 
Salário Normativo de: 

R$ 930,00

A partir de 01.05.2012 os salários foram reajustados 
com a aplicação do percentual de 7% (sete por 
cento), a incidir sobre os salários vigentes em 
30.04.2012. 

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2012

QUEBRA DE CAIXA
R$ 115,00 (cento e quinze reais) a 

partir de 01/05/2012.
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Compensação do horário de carnaval
A recuperação das horas não laboradas no dia 11 fevereiro de 
2013, ajustadas num total de 08 (oito) horas, somente poderão 
ser recuperadas a partir do dia 1º de março de 2013, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias.

Compensação do horário de carnaval
As horas não laboradas pelos empregados nos dias 11 e 12 
de fevereiro de 2013, num total de 16 (dezesseis) horas, 
somente poderão ser compensadas a partir do dia 1º de 
março de 2013, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Horário do 
Carnaval 2013

SHOPPINGS

CONTABILIDADE

10/02/13               Domingo              Das 14 às 20 horas

11/02/13             2ª feira              LOJAS COMERCIAIS FECHADAS

12 a 13/02/13       3ª a 4ª feira          Jornada normal

11/02/13             2ª feira               FECHADO

12 a 13/02/13       3ª a 4ª feira          Jornada normal

COMÉRCIO DE RUA
09/02/13             Sábado             Jornada até as 13 horas

10/02/13             Domingo           COMÉRCIO FECHADO

11/02/13             2ª feira             COMÉRCIO FECHADO

12 a 13/02/13       3ª a 4ª feira         Jornada normal

CONCESSIONÁRIAS/ REVENDAS DE VEÍCULOS

09/02/13             Sábado             Jornada até as 13 horas

10/02/13             Domingo           FECHADO

11/02/13             2ª feira             FECHADO

12/02/13             3ª feira             FECHADO

13/02/13               4ª feira              Jornada normal

CONTABILIDADES

FARMÁCIAS

A partir de 01.05.2012, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.05.2012, 
Salário Normativo de: 

A partir de 01.08.2012, 
Salário Normativo de: 

R$ 891,00

R$ 900,00

R$ 930,00

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. 

QUEBRA DE CAIXA
R$ 115,00 (cento e quinze 
reais) a partir de 01/05/2012.

A partir de 01.05.2012 os salários foram 
reajustados com a aplicação do percentual 
de 7% (sete por cento), a incidir sobre os 
salários vigentes em 30.04.2012. 

O aumento foi de 8,7% a partir 
de 01 de maio de 2012 sobre o 
salário de 01 de maio de 2011.

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2012

FIQUE ATENTO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO DE 2012
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FÉRIAS 
COLETIVAS 
NO SINDICATO

O Sindicato estará fechado do dia 21 de dezembro de 2012 a 06 de janeiro de 2013. 
Retornaremos no dia 07 de janeiro de 2013 (segunda-feira).

Também em função da paralização do SECJ no período de Natal e Ano Novo, as rescisões de contrato serão homologadas diretamente na Subdelegacia Regional 
do Trabalho, localizada na Rua Princesa Izabel, 95 - Centro - Joinville/SC - Telefone: (47) 3433-6891 / 3422-1969 / 3422-0715.

Feliz Natal e Próspero 2013.

Filiado à

Ser comerciário é nossa paixão. E vamos 
lutar sempre para manter viva esta paixão.

Neste Natal celebre a união com sua família, 
comemore ao lado de pessoas que você ama. 

Festeje pelo excelente ano que tivemos em 
2012 e brinde um 2013 com ainda mais lutas, 
conquistas e paixão pela profissão, pois juntos 

somos mais fortes.

“Alegria é estar com você
Buscando momentos pra não mais te esquecer

Fazer do nosso trabalho sua satisfação
SER COMERCIÁRIO É NOSSA PAIXÃO!”


