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2015 SERÁ O 
ANO DOS 
COMERCIÁRIOS

AMIGO COMERCIÁRIO,
 
Mais um ano que se encerra, mais um ano de muitas 
conquistas para a classe comerciária. 2014, foi um ano 
onde o seu Sindicato teve muito mais envolvimento, e esta 
é a palavra da vez: envolvimento.
Nos últimos meses, além dos tradicionais e grandes eventos 
realizados, como o Encontro dos Sócios Aposentados com 
os The Fevers, a Festa do Dia das Crianças com um projeto 
inovador junto aos filhos de comerciários que estudam no 
SESC Joinville, a Gincana de Pesca, eventos esportivos, 
entre outros, tivemos ainda a promoção das camisas 
especiais da Copa do Mundo e muitos sorteios de brindes 
e prêmios para crianças, mães e pais premiados.
Enfim, um ano de muitas comemorações e vitórias como 
os ganhos reais dos salários no fechamento da Convenção 
Coletiva além de novos convênios e benefícios aos 
associados.
Nossa diretoria e equipe de trabalho continua num trabalho 
árduo, atuando com nossos advogados, médicos e 
dentistas para entregar cada dia, um serviço ainda melhor, 
pois incluímos um cardiologista atendendo na nossa sede 
e modernizamos nossos consultórios odontológicos.
E em 2015, muitas grandes novidades chegarão. Afinal, 
“sempre pensamos lá na frente” e o seu sindicato vai fazer 

       
      
um ano inteiro de muito trabalho para as comemorações dos 
85 anos do SECJ. Ampliaremos ainda mais os benefícios e 
serviços e assim ofereceremos mais qualidade e satisfação 
para nossos associados, que a cada mês crescem em 
número e qualidade. Temos hoje uma das classes mais 
respeitadas em nossa região, e isso é fruto de profissionais 
competentes trabalhando no nosso comércio e do trabalho 
da defesa dos seus direitos, que são cuidados 24 horas 
pelo seu Sindicato.
Nesta edição, você poderá relembrar grandes momentos 
de 2014, ficar por dentro dos horários do comércio no final 
de ano e se atualizar ainda mais com tudo que acontece no 
“mundo dos Comerciários”.
Desejamos a todos, que Deus ilumine a família comerciária 
com paz, sabedoria, saúde e muita prosperidade. Um feliz 
Natal, boas festas e ótimas vendas a todos. E preparem-se, 
pois 2015, será o ano dos comerciários.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente

Editorial

SUBSEDE
ITAPOÁ

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

Atende também Garuva.

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.

SUBSEDE
SÃO FRANCISCO DO SUL

SUBSEDE 
BARRA VELHA

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.

Expediente: Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville e Região (SECJ), Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, São 
Francisco do Sul e São João do Itaperiú. • Rua Sete de Setembro, 74 Cep: 89201-200 - Fone/Fax: (47) 3205-9333 • www.secj.org.br • Diretoria Efetiva: 
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HORÁRIO DE NATAL
É facultado às empresas do comércio varejista de Joinville a prorrogarem o horário de trabalho de seus 
empregados no mês de dezembro/2014, com exclusão dos menores e obedecidos as normas dos artigos 59, 
66 e 71, da CLT, no período compreendido de 1º de dezembro de 2014 a 1º de janeiro de 2015 conforme segue:

COMÉRCIO DE RUA E REVENDA DE VEÍCULOS

DIA 01 A 05.12.2014
Segunda à Sexta-feira HORÁRIO NORMAL DIA 24.12.2014

Quarta-feira DAS 9H ÀS 16H

DIA 13.12.2014
Sábado ATÉ ÀS 19H DIA 28.12.2014

Domingo FECHADO

DIA 07.12.2014
Domingo DAS 15H ÀS 21H DIA 26.12.2014

Sexta-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 15 A 17.12.2014
Segunda à Quarta-feira ATÉ ÀS 21H DIA 31.12.2014 

Quarta-feira FECHADO

DIA 21.12.2014
Domingo DAS 15H ÀS 21H DIA 03.01.2015

Sábado ATÉ ÀS 13H

DIA 06.12.2014
Sábado ATÉ ÀS 19H DIA 25.12.2014

Quinta-feira FECHADO

DIA 14.12.2014
Domingo DAS 15H ÀS 21H DIAS 29 E 30.12.2014

Segunda e Terça-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 20.12.2014 
Sábado ATÉ ÀS 20H DIA 02 .01.2015

Sexta-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 08 A 12.12.2014
Segunda à sexta-feira ATÉ ÀS 20H DIA 27.12.2014

Sábado ATÉ ÀS 13H

DIA 18 E 19.12.2014 
Quinta à Sexta-feira ATÉ ÀS 22H DIA 01.01.2015 

Quinta-feira FECHADO

DIAS 22 E 23.12.2014
Segunda e Terça-feira DAS 9H ÀS 22H 04.01.2015

Domingo FECHADO

DATA HORÁRIO DATA HORÁRIO

As empresas pagarão para cada empregado, a partir do início do horário natalino constante da tabela 
acima, à título de refeição, o valor mínimo de R$ 14,00 (quatorze reais), ou, alternativamente, poderão 
fornecer um ticket-alimentação, convênio com restaurante ou refeitório próprio para fornecimento de 
referida refeição, concedendo intervalo intrajornada mínimo de 01 (uma) hora.

REFEIÇÕES

HORÁRIO DE CARNAVAL 
COMÉRCIO DE RUA E REVENDA DE VEÍCULOS

DIA 14.02.2015
Sábado ATÉ ÀS 13H DIA 16.02.2015

Segunda-feira FECHADO

DIA 15.02.2015
Domingo FECHADO DIA 17.02.2015

Terça-feira NORMAL

DATA HORÁRIO DATA HORÁRIO

Horários Especiais 
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HORÁRIO DE NATAL
Ficam as empresas do comércio varejista de concessionárias de veículos de Joinville e região facultadas 
a prorrogarem o horário de trabalho de seus empregados no mês de dezembro/2014, com exclusão dos 
menores e obedecidos as normas dos artigos 59, 66 e 71, da CLT, conforme segue:

CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS

DIA 24.12.2014
Quarta-feira ATÉ ÀS 13H

DIA 28.12.2014
Domingo FECHADO

DIA 26.12.2014
Sexta-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 31.12.2014 
Quarta-feira FECHADO

DIA 03.01.2015
Sábado ATÉ ÀS 13H

DIA 25.12.2014
Quinta-feira FECHADO

DIAS 29 E 30.12.2014
Segunda e Terça-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 02.01.2015
Sexta-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 27.12.2014
Sábado ATÉ ÀS 13H

DIA 01.01.2015
Quinta-feira FECHADO

04.01.2015
Domingo FECHADO

DIA 01 A 05.12.2014 
Segunda à sexta-feira HORÁRIO NORMAL

DIA 13.12.2014
Sábado ATÉ ÀS 19H

DIA 07.12.2014
Domingo DAS 9H ÀS 17H

DIA 15 A 17.12.2014
Segunda à Quarta-feira ATÉ ÀS 20H

DIA 21.12.2014
Domingo DAS 9H ÀS 17H

DIA 06.12.2014
Sábado ATÉ ÀS 19H

DIA 14.12.2014
Domingo DAS 9H ÀS 17H

DIA 20.12.2014
Sábado ATÉ ÀS 19H

DIA 08 A 12.12.2014
Segunda à Sexta-feira ATÉ ÀS 20H

DIA 18 E 19.12.2014
Quinta à Sexta-feira ATÉ ÀS 20H

DIAS 22 E 23.12.2014
Segunda e terça-feira ATÉ ÀS 20H

DATA HORÁRIO DATA HORÁRIO

As empresas pagarão para cada empregado que se encontrar em regime de horas extras, à título de 
refeição, o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) ou, facultativamente, no mesmo valor, poderão fornecer um 
ticket-alimentação ou convênio com restaurante.

REFEIÇÕES

HORÁRIO DE CARNAVAL 
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS

DIA 14.02.2015
Sábado ATÉ ÀS 13H DIA 16.02.2015

Segunda-feira FECHADO

DIA 15.02.2015
Domingo FECHADO DIA 17.02.2015

Terça-feira FECHADO

DATA HORÁRIO DATA HORÁRIO



SHOPPING CENTER

DIA 01 A 06.12.2014
Segunda a Sábado DAS 10H ÀS 22H

DIAS 29 E 30.12.2014
Segunda e Terça-feira DAS 10H ÀS 22H

DIA 15 A 20.12.2014
Segunda a Sábado DAS 10H ÀS 22H

DIA 08 A 13.12.2014
Segunda a Sábado DAS 10H ÀS 22H

DIA 01.01.2015
Quinta-feira

LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS

DIAS 22 E 23.12.2014
Segunda e Terça-feira DAS 10H ÀS 23H

DIA 26 A 27.12.2014
Sexta-feira e Sábado DAS 10H ÀS 22H

DIA 07.12.2014
Domingo DAS 14H ÀS 20H

DIA 31.12.2014 
Quarta-feira

LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS

DIAS 21.12.2014
Domingo DAS 10H ÀS 22H

DIA 25.12.2014
Quinta-feira (Natal)

LOJAS COMERCIAIS 
FECHADAS

DIA 14.12.2014
Domingo DAS 14H ÀS 22H

DIA 24.12.2014
Quarta-feira DAS 10H ÀS 17H

DIA 28.12.2014 
Domingo DAS 14H ÀS 20H

DATA HORÁRIO

Fica estabelecida jornada especial de trabalho no 
período de 1º de dezembro de 2014 a 1º de janeiro 
de 2015, para os empregados das lojas comerciais 
estabelecidas nos SHOPPINGS CENTERS de Joinville, 
uma vez obedecida a jornada e intervalos estabelecidos 
nos artigos 59, 66 e 71 , da CLT, a saber:

SUPERMERCADO

DIA 24.12.2014
Quarta-Feira ATÉ ÀS 18H

DIA 31.12.2014
Quarta-Feira

DATA HORÁRIO

ATACADISTA

DATA HORÁRIO
DIA 24.12.2014

Quarta-Feira ATÉ ÀS 13H

HORÁRIO DE NATAL

HORAS EXTRAS

As horas extras trabalhadas de segunda a 
sábado deverão ser pagas com adicional 
de 65%. E as horas extras trabalhadas aos 
domingos deverão ser pagas com 
adicional de 100%.

ATÉ ÀS 18H

HORÁRIO DE CARNAVAL 
SHOPPING CENTER

DIA 16.02.2015
Segunda-feira FECHADO

DIA 17.02.2015
Terça-feira NORMAL

DATA HORÁRIO

DIA 15.02.2015
Domingo FECHADO

DIA 14.02.2015
Sábado NORMAL

DATA HORÁRIO

Horários Especiais 
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31 DE DEZEMBRO - COMÉRCIO FECHADO

COMÉRCIO DE RUA

LOJA DE SHOPPING

CONCESSIONÁRIA E 
REVENDA DE VEÍCULOS

ESCRITÓRIOS DE
CONTABILIDADE

ÓTICA

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) 
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.

3205-9333 | secj.org.br
DISQUE DENÚNCIA

COMERCIÁRIO, 
SE PRECISAR PEÇA AJUDA. 

A Patrulha Comerciária está na rua
fiscalizando os horários.

ATACADISTASUPERMERCADO

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.

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

HORÁRIO DE NATAL
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Solidariedade

“Há 68 anos, o SESC atua na melhoria 
da qualidade de vida, inclusão social e 
cidadania. Para nós ser solidário é um 
compromisso com os catarinenses. 
Acreditamos e apoiamos esta importante 
ação em prol da infância.”
Bruno Breithaupt
Presidente Cons. Regional SESC

“O Sindicato dos Comerciários de Joinville 
e Região apoia o pedágio do brinquedo 
porque acredita que a solidariedade nos dá 
a oportunidade de ver a alegria no rosto das 
crianças bem como de suas famílias e da 
comunidade.”
Mazinho - Presidente SECJ

“O interesse pela comunidade é um 
princípio cooperativista. A Unicred 
parabeniza a sociedade, pois através do 
projeto atuamos com os nossos princípios 
e levamos felicidade a nossas crianças.”
Dr. Edwin Schossland 
Presidente Unicred - Litoral Norte 

Neste ano o SECJ apoiou o Pedágio do Brinquedo, 
evento realizado pela RBS TV em prol de crianças 
carentes em todo o estado de Santa Catarina.

A campanha durou cerca de 1 mês e arrecadou uma 
média de 5 mil brinquedos só em Joinville, que foram 
destinados a 22 instituições. Várias escolas particulares 
da cidade se envolveram em ações internas para 
fomentar a arrecadação entre crianças de todas as 
idades, e o resultado foi um volume muito bom de 
doações com brinquedos de ótima qualidade. 

O encerramento da campanha aconteceu no SESC 
durante a festa do Dia da Crianças do SECJ, onde 
13 crianças da Fundação do Padre Fachini puderam 
prestigiar o evento e receberam seus brinquedos em um 
ato simbólico representando todas as outras crianças 
beneficiadas pelo projeto.

Dados de Joinville.

1 MÊS

5 MIL BRINQUEDOS

22 INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS
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Festa Dia das Crianças

A Festa do Dia das Crianças deste ano começou
com uma grande brincadeira. A Agência Linkers
(HcomFalcan) criou para o SECJ um grande evento.
Em parceria com o SESC recrutou alguns filhos de
comerciários, alunos do SESC, para dar um “toque
infantil” ao projeto, auxiliando na criação da
comunicação do evento. A espontaneidade das
crianças somada ao profissionalismo da equipe
de publicitários e designers da Linkers resultou
em uma campanha de grande destaque, sendo
veiculada em rádios e TV’s da cidade.

O projeto iniciou no SESC, onde as crianças com o 
auxílio do corpo docente (professoras e coordenadora) 
e o time da agência trabalharam com os elementos 
necessários para a criação dos materiais: caneta, 
papel, equipamentos audiovisuais, muita criatividade 
e dedicação. Esta iniciativa foi inovadora e o resultado 
foram elementos criados pelas crianças e insumos para 
que a agência finalizasse a concepção deste evento, 
criando peças como a logo, trilha sonora, cartazes, 
banners, o convite do evento, entre outros materiais. Equipe Linkers durante a atividade no SESC.

Crianças criando para crianças.
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AGRADECIMENTO ESPECIAL

Professoras SESC: Aline Hülse | Magali Larson | Edilaine Longarete | Michele Leite
Alunos SESC: Alexandre Matheus Souza Vieira | Aline Alberton | Amanda Carvalho Coutinho | Ana Julia Holz

Daniel Galvan | Enzo de Almeida Waltrick | Felipe de Carvalho da Luz | Gianluca Tomelin | Giovana Borges Quintanilha da Silva
Graziela Hack da Silva | Letícia Magalhães Oliveira | Luis Gustavo Timm Muller

Luisa Vieira Paiva Correa | Maria Angelica Alves de Meira de Bem | Mariana da Silva | Matheus Tavares
Nathalie Cristine Kulkamp | Rafael Batista Schattenberg | Romeu Brammer Neto | Samantha Brenzink Durigon

Tainara de Lara | Vinicius Girotto Chiari da Conceição | Ana Beatriz Cavalcante Rosa.

Festa Dia das Crianças
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Na segunda etapa as crianças 
fizeram uma visita a Linkers e 
na oportunidade conheceram o 
dia a dia da agência, o processo 
de criação desde o início e por 
fim, conferiram o resultado da 
campanha da qual fizeram parte. 
Na mesma manhã, visitaram 
ainda a redação do jornal 
A Notícia, a Rádio Atlântida 
onde entraram ao vivo no ar 
no programa da jornalista Cris 
Kerber e finalizaram o passeio na 
RBS TV, onde puderam conhecer 
os bastidores e fecharam a 
edição do Jornal do Almoço com 
o apresentador Rafael Custódio.

VISITA NA AGÊNCIA

VISITA RBS TV E RÁDIO ATLÂNTIDA

VISITA JORNAL A NOTÍCIA
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No dia 12 de outubro o 
Sindicato se dedicou em fazer a 
melhor festa do dia das crianças 
de sua história, e contou 
mais uma vez com a parceria 
do SESC, onde o evento foi 
realizado pela primeira vez. 

O resultado foi uma festa maior, 
com mais brinquedos, muitas 
brincadeiras, guloseimas, 
shows e 3 sessões de teatro 
onde aproximadamente 3 mil 
pessoas puderam desfrutar 
de um lindo dia de sol na 
companhia da família.

A FESTA

Festa Dia das Crianças
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“Sou sócia do Sindicato a mais de 15 
anos e não perdemos nenhuma edição 
desta festa, ficamos contando os minutos 
para que chegue logo outubro. A festa 
nunca tinha sido no SESC e este ano 
surpreendeu com muito mais brinquedos, 
mais pessoas e bastante crianças se 
divertindo. A gente tá muito feliz, não 
queremos abrir mão disto nunca, as 
crianças merecem esta diversão e nós, 
os pais, acabamos aproveitando muito 
também. Parabéns ao Sindicato.”
Cintia Valesca - Vendedora

Além da festa foi realizado o sorteio na sede do Sindicato, em que várias 
crianças filhos de comerciários associados foram presenteadas com 
mais de 80 brindes. Mais fotos o site secj.org.br. 

“Eu vim na festa acompanhar minha 
família e minha filha Ana Julia, aluna 
do SESC que participou do processo 
criativo da campanha. Foi muito bacana 
ter feito parte destes momentos, tanto 
na visita à agência de propaganda 
quanto na RBS TV. E pra completar hoje 
esta festa maravilhosa, estamos nos 
divertindo muito.”
Flavio e Ana Julia

“Para minha família esta festa é sempre 
um momento especial, todo ano trago 
as crianças e sempre passamos 
momentos muito divertidos juntos. 
Este novo ambiente está melhor ainda, 
mais amplo, mais próximo do Centro, 
com mais brinquedos e atrações. As 
crianças brincaram muito e adoraram 
o teatro e os shows. Estamos muito 
felizes.”
Daiane Marques

CRIANÇAS 
PREMIADAS

Festa Dia das Crianças
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Esta edição do Festival do Galeto foi um sucesso, pois 
além de ter acontecido na quadra renovada da recreativa, 
contou com a participação de mais de 60 equipes 
inscritas e quase 1 tonelada de frango consumido. Todos 
os jogos disputados premiaram o time vencedor com 

um troféu, mas ambas as equipes puderam saborear um 
delicioso galeto assado e aproveitar a confraternização 
em mais um tradicional evento realizado pelo Sindicato 
dos Comerciários de Joinville. Neste ano teve só golaço, 
frango só no prato.

Futebol Society
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Outubro Rosa já faz parte do calendário do SECJ. 
Este movimento acontece todos os anos ao redor 
do mundo e sua intenção é chamar a atenção para a 
prevenção do câncer de mama.

Com o lema “mulher que se toca vive mais” o 
Sindicato vestiu novamente esta camisa, iluminou 

sua sede de rosa, decorou o interior com os laços 
que simbolizam o outubro rosa, distribuiu folders 
informativos sobre prevenção e cuidados da doença, 
sorteou camisetas entre as associadas e contou 
com representantes na caminhada organizada pela 
prefeitura e demais entidades envolvidas que foram 
às ruas apoiar esta causa.

Outubro Rosa
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Justamente para que as mulheres não se esqueçam de 
quanto é importante a prevenção do câncer de mama, 
em qualquer época do ano! 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres, 
incidindo principalmente em mulheres com idade superior 
a 40 anos. Este risco se torna mais elevado, a partir dos 
35 anos para mulheres com história familiar de câncer de 
mama, em parentes de primeiro grau.

A Lei 11.664/2008 garante às mulheres o acesso à 
mamografia a partir dos 40 anos, então a mulher tem 

a responsabilidade de exercer o seu direito. Junto 
à mamografia, o exame de toque também ajuda na 
prevenção. Quanto mais precocemente for detectado, 
maior a possibilidade de cura da doença, daí a importância 
da prevenção. 

Então, por isso, mesmo não sendo outubro, em qualquer 
época do ano, as mulheres não podem e nem devem 
se esquecer, tem que prevenir. A prevenção existe, mas 
depende do interesse de cada mulher. Consulte com o 
seu ginecologista, principalmente se você tem mais de 
40 anos ou acima de 35 anos e já há alguém na família 
com a doença. Só depende de você!

O OUTUBRO ROSA 
JÁ PASSOU.... 
MAS A PREVENÇÃO 
DEVE CONTINUAR!

Dr. Fabio Rieger, CRM8543/SC, Médico Ginecologista e Obstetra.

Médico

DEPARTAMENTO MÉDICO (Consulta gratuita para Sócios)
Horários de atendimento na sede do Sindicato: Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Veja como é fácil fazer o autoexame.

ATENDIMENTOS SOMENTE 
POR ORDEM DE CHEGADA.

PEDIATRA
Dra. Paola R. Alberton
Terça, Quarta e Quinta às 10h. 
Terças 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 às 14h e Sextas às 9h

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

Dra. Caroline Rauter Vasconcellos 
Quarta e Sexta-feira, às 8h.

17



O que é cárie? 
A cárie dentária é uma 
doença infecciosa, que se 
caracteriza pela destruição 
dos tecidos dentários. Ela 
inicialmente agride o esmalte 
dos dentes, depois passa 
pela dentina podendo chegar 
até a polpa (nervo). Daremos 
algumas dicas para os 
primeiros dentes do bebê.

De 12 a 24 meses. Início da 
escovação. De forma suave, 
procure escovar utilizando 
pouco creme dental. O uso 
do flúor deve ser muito 
controlado. Lembre-se de 
escovar a língua e também a 
iniciar o uso do fio dental.

Dois aos seis anos. Um bom momento para levar 
seu filho ao dentista. A criança ainda não tem uma 
coordenação motora suficiente para realizar a higiene 
sozinha e deve ser supervisionada por um responsável.

A partir dos seis anos. Começam a vir os dentes permanentes 
e é de fundamental importância o acompanhamento do 
dentista, que irá conscientizar a criança da importância da 
higiene bucal.

Gestantes. É necessária atenção especial na escovação. 
Nesta fase, os problemas bucais agravam muito mais 
rápido se não houver uma higiene correta, procure fazer 
um acompanhamento mensal.

Recado: A prevenção é a melhor forma de mantermos 
nossa saúde bucal sempre em dia, lembre-se que o 
sorriso é nosso cartão de visitas. Qualquer dúvida 
procure-nos aqui no Sindicato dos Comerciários.

Adultos. A escovação noturna é 
a mais importante já que a noite 
nosso fluxo salivar se reduz e 
aumentam as chances de termos 
doenças bucais, caso a higiene não 
tenha sido feita de forma adequada. 
Procure passar bem o fio dental e 
escovar a língua. Use uma escova 
macia e massageie bem a gengiva.

Do nascimento até os 12 meses.  
Após amamentar o bebê, use 
uma fralda úmida com água para 
remover o leite que ficou na boca 
da criança. Isto ajuda muito na 
prevenção da chamada cárie de 
mamadeira.

PREVENIR É O 
MELHOR REMÉDIO

 Dr. Lucas Miguel Fanchin

Dentista

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO
Horários de atendimento na sede do Sindicato com hora marcada: Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

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.

• Mais informações (47) 3205-9306

Nesta edição vamos abordar a importância da 
prevenção da saúde bucal desde o nascimento para 
evitar principalmente a cárie, um dos problemas mais 
recorrentes da boca e que atinge grande parte da 
população brasileira. 
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Jurídico

Lamentavelmente muitas empresas vêm adotando 
informalmente o banco de horas, sem atentar 
para a exigência de ajuste por Acordo Coletivo de 
Trabalho, conforme estabelece o artigo 59 da CLT. A 
irregularidade possibilita aos comerciários lesados 
o direito ao recebimento das horas extras prestadas, 
acrescidas do adicional convencionado de 65%, além 
do reflexo nos demais títulos, tais como descanso 
semanal remunerado, férias + 1/3, 13º salário, FGTS 
com multa de 40%, entre outros. O desrespeito à 
CCT também garante aos trabalhadores prejudicados 
o direito a uma multa correspondente a 50% do Piso 
Salarial da categoria.

De longa data as Convenções Coletivas de Trabalho 
firmadas pelo SECJ e o Sindicato Patronal condicionam 
como exigência a celebração de Acordo Coletivo de 
Trabalho, depois de ouvidos os comerciários envolvidos, 
para permitir a compensação e recuperação de horas 
via Banco de Horas.

Diversas ações trabalhistas individuais já foram e 
continuam sendo ajuizadas pela Assessoria Jurídica 
do SECJ, em relação às empresas que insistem em 
desrespeitar a Lei e a Convenção da categoria.

Fato é que desde 2007 a WMS SUPERMERCADOS 
DO BRASIL LTDA. (WALMART/BIG) vinha expondo 
seus empregados ao regime de banco de horas, sem 
autorização legal nem a concordância do SECJ. Depois 
de muita negociação, não restando alternativa, foi 
ajuizada em janeiro de 2012 uma “Ação de cumprimento” 

perante a Justiça do Trabalho, representando todos os 
trabalhadores prejudicados.
Após exaustiva disputa judicial, no mês de abril de 
2014, as partes chegaram a um acordo que abrangeu 
todos os empregados do WALMART/BIG que estão em 
atividade, das duas unidades da empresa situadas na 
cidade de Joinville.

O acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho 
representou o montante de R$. 1.600.000,00 (um 
milhão e seiscentos mil reais), valores que estão sendo 
liberados a 463 comerciários beneficiados, através de 
Alvarás Judiciais, após aceitação manifestada de cada 
um dos trabalhadores. Os critérios para o rateio do 
valor do acordo levaram em consideração o tempo de 
serviço e a remuneração mensal de cada empregado.

Importante deixar claro que os comerciários que já 
haviam sido desligados da empresa antes do acordo 
judicial, e que não foram beneficiados, têm garantido 
o direito de ação individual, desde que tenham se 
sujeitado a praticar o regime irregular de banco de 
horas. As ações individuais devem ser ajuizadas até 
dois anos após a rescisão do contrato de trabalho.

É mais uma importante conquista do SECJ, fruto da luta 
incansável dos comerciários que, além de corrigir uma 
distorção, permitiu a elaboração do Acordo Coletivo de 
Trabalho para instituição do banco de horas, limitado 
ao período máximo de 30 dias de compensação/
recuperação, tendo sido essa a vontade manifestada 
pela expressiva maioria dos comerciários interessados.

Dr. Jonni Steffens – OAB/SC 5.232
Advogado do Trabalho integrante da 

STEFFENS, SCHLINDWEIN & BITTENCOURT ADVOGADOS – OAB/SC 033/87
www.ssb.com.br

REDE WALMART DE JOINVILLE 
INDENIZA TRABALHADORES
COM AÇÃO DE CUMPRIMENTO 
DO SINDICATO
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HOMENAGEM AOS 
COMERCIÁRIOS

Para marcar o Dia do Comerciário deste ano 
decidimos homenageá-los com uma surpresa:
convidamos algumas famílias, como forma 
de representar a família de todos, para dar os 
parabéns e demonstrar o quanto se orgulham do 

trabalho de suas esposas, maridos, pais, mães e 
de todos os comerciários. Esta homenagem foi 
publicada no jornal Notícias do Dia e veiculada nas 
principais emissoras de rádio e televisão da região.

Dia do Comerciário
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O Projeto Meu Futuro iniciou em 2012, e desde então 
tem sido uma grande motivação para estudantes da rede 
pública municipal de ensino de Joinville. Além de premiar os 
3 melhores alunos de cada turma do 6º ao 9º ano, entrega 
uma média de 1.000 medalhas nas salas de aula.
Em 2014 o projeto teve a participação de 5 escolas e um 
total de 5.300 alunos envolvidos. A medalha revelação 
premiou o aluno que obteve melhor aproveitamento social.

No final do ano os melhores alunos de cada escola recebem 
algum dos prêmios a seguir: 

Projeto Meu Futuro

Escolas Participantes 
em 2014:

• Amador Aguiar 
• Mariano Costa - CAIC 
• Nilson Wilson Bender
• Rosa Maria Berezoski      
    Demarchi
• Rubem Roberto      
    Schmidlin.

O Projeto acontece com a iniciativa dos empresários da 
Câmara Setorial de Informática da CDL de Joinville em 
parceria com o SECJ.

5 notebook
10 tablets
10 smartphones

10 alunos
indo ao
Beto Carrero
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COMERCIÁRIOS
QUE SE
DESTACAM

Devido a grande repercussão da matéria da última 
revista do SECJ dando destaque ao comerciário 
“Fora de Série” decidimos homenagear mais dois 
comerciários, sócios do Sindicato do Comércio de 
Joinville.

Diva Maria Ignácio é sócia do Sindicato a mais de 20 anos, trabalha na 
mesma empresa desde o ano 2000 e tornou-se destaque por sua dedicação 
e competência demonstrados em todos estes anos de trabalho.

Diva divide seu tempo entre o trabalho e a família. Ela adora reunir seu 
marido, filhos e netas na casa de praia durante o verão. Nas horas vagas 
gosta de ir a Arena Joinville assistir aos jogos do JEC e participar da Santa 
Missa com a família. Ela está muito feliz em ver seu trabalho reconhecido 
e sente-se muito grata por usufruir dos serviços prestados pelo SECJ: 
“sempre que preciso o Sindicato meu ajuda”.

Denilson de Souza iniciou suas atividades em 1985 como assistente de 
vendas na empresa onde hoje é gerente. Ele atua em uma grande rede 
de lojas onde teve a oportunidade de acompanhar o crescimento e a 
ampliação de suas sedes. Passou por algumas funções como vendedor, 
auditor, sub gerente até se tornar gerente de lojas do qual é referência por 
trabalhar a 22 anos na mesma função.

Denilson destaca-se não apenas por trabalhar tanto tempo na mesma 
empresa, mas por gostar de atender os clientes, resolver problemas, 
acompanhar o desenvolvimento de sua equipe e ajudar outros gerentes 
quando necessário. Ele é filiado do Sindicato desde o início e sempre 
participa do campeonato de pesca.

* Se você conhece um comerciário que mereça que sua história seja destaque na próxima edição da nossa revista, mande um e-mail 
para secj@secj.org.br que sua sugestão pode ser escolhida.

Sócio em Destaque
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Este sindicato patronal, com todo desrespeito ao nosso 
Sindicato e aos seus empregados, até o momento não 
se dignou a fechar a Convenção Coletiva, em total 
prejuízo para os comerciários da categoria.
Mas ainda não desistimos e continuamos na luta para 
renovar a convenção com todos os seus benefícios 
para os comerciários.
Sugerimos que os bons patrões sigam a Convenção 
Coletiva do Comércio Varejista concedendo o aumento 
salarial a partir de maio de 2014.

Porque a convenção não foi fechada?

A Convenção Coletiva das Farmácias até agora não 
foi fechada por causa da pressão que uma grande 
rede exerce sobre o Presidente do Sindicato Patronal, 
os quais indiretamente começam a influenciar 

nas decisões daquela diretoria quando impedem 
a negociação de melhores condições para os 
comerciários das farmácias.

CONVENÇÃO COLETIVA FARMÁCIA

LOCALIZA SEMINOVOS, NADA DE NOVO!

.........................................................................................................................................................

Denúncia

Apesar de tentar de forma amigável reverter os 
problemas causados pela empresa Localiza Revenda 
de Automóveis, que ignora a Convenção Coletiva de 
Trabalho assinada pelo Sindicato Laboral e Patronal, 
a mesma continua abrindo a loja em feriados 
não autorizados. Enquanto a decisão judicial não 
sai, continuaremos sempre lutando a favor dos 
empregados dessa empresa.
 
“Respeitar para ser RESPEITADO, 
este é nosso lema”.

CCT
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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.

O SECJ atua nas cidades de: Joinville, São Francisco do Sul,
Garuva, Itapoá, Barra Velha e Araquari. Todos os trabalhadores
do comércio, bem como seus dependentes, podem se associar
e desfrutar de todos os benefícios e eventos oferecidos.

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 comerciários. 

Rua Sete de Setembro, 74 - Centro - (47) 3205-9333

Associe-se
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ÓTICAS 

CONCESSIONÁRIAS 

ATACADISTAS 

VAREJISTAS 

SHOPPINGS 

FARMÁCIAS 

SUPERMERCADOS 

CONTABILIDADES

REPRESENTAMOS OS FUNCIONÁRIOS DAS SEGUINTES CATEGORIAS:
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