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Amigo comerciário,

É com grande satisfação que trazemos até você mais uma 
edição da nossa Revista dos Comerciários. E agora em 2015 
estamos comemorando 85 anos do seu Sindicato. Nesta 
edição você irá conferir como estão as negociações salariais 
e os demais direitos dos trabalhadores para a Convenção 
Coletiva. Continuamos firmes na defesa das reivindicações 
feitas pela categoria e buscamos alcançar mais uma vez 
um ótimo resultado para os comerciários. Você também irá 
conferir muitas ações que já aconteceram neste primeiro 
semestre como a Gincana de Pesca, Páscoa, Copa Sicredi 
de futebol Society, a revitalização do setor odontológico e 
médico, lançamento do novo empreendimento habitacional 
entre tantas outras atividades da administração do SECJ.

pois sempre demos respeito para sermos respeitados, 
e indiferente do tamanho da empresa, vamos manter a 
mesma posição de lutar pela ordem e cumprimento das leis 
e acordos trabalhistas. 2015 realmente está sendo um ano 

de muitas vitórias e inovações para você e o seu Sindicato 
que conquista mais uma vez o Prêmio TOP de Marcas 
como sindicato mais atuante.
Temos grandes novidades sobre nossas ações e lutas à 
frente da UGT/SC, entidade que fortalece nosso trabalho 
e nossa categoria e da qual fui reeleito presidente por 
aclamação no 3º Encontro Estadual, que aconteceu 
em março em Florianópolis. Compromisso que aceitei 
e que assumo com seriedade por saber do peso e 
responsabilidade de assumir a liderança nas lutas pelos 
trabalhadores. Nesta nova etapa vamos lutar com todas 
as forças contra o Projeto de Lei 4330, que trata da 
terceirização do trabalho, pois querem tirar o poder dos 
trabalhadores. O PL 4330 libera a terceirização para 
todas as atividades das empresas do setor privado, o que 
incentiva os empresários a demitirem em larga escala os 
trabalhadores diretos substituindo-os por terceirizados, 
visando única e exclusivamente o aumento de seus lucros.
E agora vamos ao Senado para exigir as mudanças 
necessárias para garantir que a atividade fim de uma 
empresa não seja terceirizada. Temos de continuar 
“pensando grande”, pois só assim seremos vencedores.
Tenha uma boa leitura e fique com Deus.

Waldemar Schulz Junior (Mazinho)
Presidente

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 
ITAPOÁ
Av. Brasil, 2798, Centro
Fone: (47) 3443-0923
Atendimento: Segundas a Sextas 13h30 às 
17h30
Atende também Garuva.

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.

RECREATIVA
Rua Urussanga, 211, fundos
Bucarein - Joinville - Santa Catarina
 Informações:
(47) 3026.2464
(47) 3029.2564

Estamos  trabalhando em cima das denúncias 
de irregularidades de algumas empresas como: 
banco de horas sem acordos, trabalho no sábado 
a tarde entre outros. Este trabalho tem envolvido 
toda a equipe da Patrulha Comerciária e corpo 
jurídico numa ação de constante fiscalização,[ [
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Vigente a partir da edição da Lei 9.601/98, o chamado banco 
de horas, inicialmente foi utilizado com o propósito de garantir a 
manutenção de empregos, prevenindo eventuais demissões de 
empregados em períodos de crise e recessão. É a possibilidade 
de compensação de horas de trabalho, em um sistema mais 
flexível, além do limite de uma semana. Ou seja, as horas 
extras trabalhadas em um dia, podem ser compensadas 
com a correspondente diminuição da jornada de trabalho 
em outro dia. A definição das regras decorre de negociação 
entre as partes envolvidas, com a indispensável assistência 
da entidade sindical profissional (SECJ), e participação ativa 
dos empregados envolvidos. A hora extra prestada é devida 
com o acréscimo do adicional mínimo de 65%, previsto nas 
Convenções Coletivas de Trabalho dos comerciários de Joinville 
e Região.  Lamentavelmente, alguns empregadores vêm 
praticando com seus empregados a compensação de horas, 
além da semana civil, sem que para tanto estejam autorizados 
através do indispensável Acordo Coletivo, o que tem gerado a 
necessidade de ajuizamento de demandas trabalhistas visando 
resgatar os direitos dos comerciários prejudicados. Infelizmente 

é prática corrente alguns empregadores acumularem grande 
quantidade de horas positivas devidas aos empregados, para 
somente conceder as folgas compensatórias em épocas que 
não sejam tão convenientes a estes, mas certamente de grande 
interesse da empresa empregadora. Ainda não menos aceitável 
e também muito comum, determinados empregadores liberarem 
os trabalhadores mais cedo, com a finalidade de abater estas 
horas do banco, os avisando somente no dia da liberação, sem 
que os mesmos possam assim se planejar previamente.
Havendo dúvidas, recomendável que o comerciário procure 
sempre orientação junto ao SECJ, em especial para se certificar 
de que a empresa que o emprega possua efetivamente Acordo 
Coletivo de Banco de Horas formalizado com o sindicato, e que 
as regras nele previstas estejam de fato sendo respeitadas.

Jurídico

BANCO DE HORAS:
QUAIS OS CRITÉRIOS EXIGIDOS 
PARA A COMPENSAÇÃO
DE HORAS? Dr. Jonni Steffens – OAB/SC 5.232

Advogado Trabalhista
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Segurança

“

“
SÓCIO MOTOCICLISTA: PREZE 
PELA SUA SEGURANÇA! 

Motociclista, preserve sua vida andando 
nos limites de velocidade, observando 
regras de trânsito, sendo gentil 
e cuidadoso. 

Muitos sócios comerciários utilizam motocicletas 
para se locomover e até mesmo trabalhar, afinal, 
é um meio de transporte rápido e econômico, 
porém um levantamento feito em fevereiro deste 
ano apontou que 70% dos acidentes atendidos 
pelos Bombeiros Voluntários no trânsito de Joinville, 
envolviam motos. Preocupados com a segurança de 
nossos sócios motociclistas, conversamos com o 
Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado 
de São Paulo (Sindimoto-SP), também filiado a UGT 
– União Geral dos Trabalhadores, para trazer alguns 
procedimentos e dicas que vão ajudar a garantir sua 
segurança.

 Não se pode falar em pilotar em segurança sem 
citar os equipamentos apropriados, o Sindimoto – 
SP lista como principais itens: capacete, jaquetas 
e roupas com cores mais claras, luvas, sapatos e 
calças de panos mais resistentes (há inclusive peças 
desenvolvidas exclusivamente para motociclistas). 
Na moto, os principais equipamentos são: protetor 
de pernas, antena corta-pipa, espelhos retrovisores, 
adesivos luminosos aprovados pelo Denatran 
(Departamento Nacional de Trânsito). Também é 
preciso verificar regularmente pneus, óleo, freios 
e a parte elétrica em geral. Há situações em que a 
atenção do motociclista deve ser redobrada, como 
em dias de chuva, com trânsito parado, à noite. 
Nesses momentos é preciso prestar mais atenção em 
cruzamentos e avenidas, andar com o farol ligado e a 
lanterna traseira acesa (à noite e com chuva intensa).  
O Sindimoto – SP ressalta ainda, que mesmo em dias 
sem trânsito intenso os motociclistas devem sempre 
andar na velocidade da via, sinalizar troca de faixa e 
não fazer ultrapassagens perigosas.

Gilberto Almeida dos Santos (Gil) 
Presidente do Sindimoto - SP.4



Top de Marcas

Os Diretores do Sindicato Rogério Holz, Roberto Siedschlag, Olívio Schiochet e Sérgio Eduardo Gomes 
recebendo o prêmio.

No dia 17 de abril o Sindicato dos 
Comerciários recebeu o troféu Top de 
Marcas na categoria Sindicato mais 
atuante de Joinville em 2014. O prêmio 
é resultado de uma pesquisa de opinião 
pública, realizada pela Agência Sul Eventos 
em fevereiro deste ano, onde o SECJ foi 
apontado pela maioria dos entrevistados 
como o mais atuante entre todas as 
entidades sindicais da cidade.  
Os Diretores e colaboradores do Sindicato 
sentem-se honrados pelo reconhecimento 
de seus trabalhos e esforços em prol dos 
comerciários, este é mais um incentivo 
para a equipe continuar buscando novas 
formas de melhor atender os sócios e 
representar a categoria.  

SECJ É O SINDICATO MAIS ATUANTE 
DE JOINVILLE, SEGUNDO PESQUISA 

Prêmio Manchester

SINDICATO É DESTAQUE POR
PROJETO INOVADOR
Em um projeto ousado que envolveu crianças de 5 
a 7 anos, filhos de comerciários que estudam no 
SESC, o Sindicato e a Agência Linkers, responsável 
pela comunicação do Sindicato, montaram uma 
mini agência de propaganda dentro da sala de 
aula, onde as crianças criaram todo o material de 
divulgação da festa do dia das crianças de 2014 
do sindicato, além de conhecerem e participar do 
Jornal do Almoço da RBS TV, na rádio Atlântida 
e no jornal A Notícia. O projeto recebeu o Prêmio 
Manchester de Propaganda, que premia os 
melhores trabalhos publicitários e ações de 
marketing no norte catarinense.
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FOTOS CMYK

Comerciários em Destaque

Vilson é um membro notório da família comerciária

Katia sente orgulho em fazer parte de um Sindicato forte e presente

Katia Regina Tomazoni 
Katia Regina Tomazoni trabalha há 15 anos na Colchões 
Center, onde exerce o cargo de assistente de gerência. 

Comerciária há 26 anos, Katia é mãe de 4 filhos e em 
seu tempo livre gosta de ir à casa de praia do seu pai e 

ficar com sua família.  Sobre o SECJ Katia afirma “Todos 
estão de parabéns, utilizo sempre os serviços médicos e 
odontológicos do Sindicato e inclusive indico aos meus 

colegas”. Entre os eventos promovidos ela destaca a 
Festa do Dia das Crianças “Vou todos os anos”. Katia 
é Destaque por seu comprometimento, esforço e bom 
humor que contagia a todos dentro e fora do trabalho. 

Um exemplo a ser seguido!

Vilson Symbalista
Este ano Vilson Symbalista completa 26 anos como 
comerciário. Na atual empresa, a Scherer Autopeças, 
trabalha desde 2004.  Vilson é casado e pai de 2 
filhos.  Sócio do SECJ há mais de 20 anos, joga 
futebol todas as quintas-feiras na Recreativa com o 
time da empresa, para ele este é um momento de 
confraternização, não só com os colegas de trabalho, 
mas também com os outros sócios. 
Vilson e sua família tentam participar de todos 
os eventos promovidos pelo Sindicato, para ele 
é importante prestigiar e apoiar a entidade que o 
representa. “Me dou bem como todos os diretores e 
funcionários do SECJ, sou sempre muito bem atendido 
em todas as ocasiões”, afirma.  Vilson é um dos 
Destaques e nos orgulha muito tê-lo como sócio!
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Negociações Salariais

MAIS UMA GRANDE BATALHA 
PELOS SEUS DIREITOS

Para garantir salários e qualidade de vida dos trabalhadores, 
o seu Sindicato segue na luta com os sindicatos patronais. 
Tivemos a assembleia onde escutamos a todos e definimos 
nossa pauta de reivindicações. Agora a cada dia que passa 
vamos reunindo com os patrões e estamos seguindo firmes no 
propósito de manter o ganho real para a classe trabalhadora. 
Os patrões sempre querem sair ganhando, mas eles que 
usem a criatividade, pois não é do bolso dos trabalhadores 
que vai ser paga a conta pelos escândalos da política e dos 
desmandos da economia. O Sindicato dos Comerciários 
mantém sua posição firme de buscar o melhor acordo para 
ambas as partes, mas que o resultado seja justo para os dois 
lados. As empresas reclamam, mas continuam lucrando, e 
os trabalhadores também merecem crescer e assim vamos 
continuar, pois se não for bom para você trabalhador, não 
tem negócio. As negociações continuam acontecendo com 
9 entidades patronais.
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Cardiologia

O “BOM” E O “MAU” 
COLESTEROL, ENTENDA 
E PREVINA-SE! 

Dr. Marco Antônio L. Braga - Cardiologista 
CRM 14188

• Fazer exercícios físicos: Controlando o peso, fazendo exercícios 
ou praticando esportes você diminui o risco de infarto e os níveis 
de colesterol no sangue.

• Não fumar: o cigarro é um fator de risco para doença coronária.

• Evitar o estresse: uma vida menos estressada também diminui 
o risco de infarto e redução do colesterol.

• Fazer uma dieta com baixos níveis de gordura e colesterol.
Lembre-se de que todos os alimentos de origem animal 
têm colesterol. Portanto, dê preferência a alimentos de 

origem vegetal: frutas, verduras, legumes e grãos.

Os cuidados com a alimentação devem ser redobrados por pessoas com diabetes, 
pois estas apresentam riscos de complicações de três a quatro vezes maiores que as 
pessoas não diabéticas.

SUGESTÕES DE HÁBITOS: 

• Coma mais frutas e vegetais

• Coma mais peixe grelhado ou assado e menos 
carnes fritas

• Coma alimentos ricos em fibras, como aveia, 
pães integrais e maçãs.

• Limite à ingestão de gorduras saturadas, como 
gordura de derivados de leite

• Limite os alimentos ricos em colesterol, como 
gema de ovo e fígado.

• Utilize derivados de leite pobres em gordura: leite 
desnatado, iogurte desnatado e sorvetes light.

• Evite frituras.

Em nosso organismo, o colesterol desempenha funções essenciais, como 
produção de hormônio e vitamina D. Quando a concentração de colesterol 
no sangue se encontra em excesso, pode causar o entupimento das veias 
e artérias, aumentado o risco de doenças cardiovasculares como o infarto, 
que pode levar a morte.
O colesterol é uma espécie de “gordura do sangue” e, como gorduras não 
se misturam com líquidos, o colesterol é insolúvel no sangue. A associação 
entre proteínas e colesterol dá origem às chamadas lipoproteínas. Essas, 
sim, são aptas a viajar por todo o organismo via corrente sanguínea. As 
lipoproteínas - ou apenas colesterol - assumem algumas formas, sendo 
divididas em “bom colesterol” (HDL - high density, ou alta densidade) e 
“mau colesterol” (LDL - low density ou baixa densidade). 
Pesquisas provaram que o bom colesterol (HDL) retira o colesterol das 
células e facilita a sua eliminação do organismo. Por isso, é benéfico. Já o 
mau colesterol (LDL) faz o inverso: ajuda o colesterol a entrar nas células, 
fazendo com que o excesso seja acumulado nas artérias sob a forma de 
placas de gordura. Justamente por isso, traz diversos malefícios. 
Muitos fatores podem contribuir para o aumento do colesterol, como 
tendências genéticas ou hereditárias, obesidade e atividade física reduzida.
Além de uma alimentação equilibrada, há outras maneiras de evitar o 
aumento do colesterol e, até mesmo, diminuí-lo: 

Horário de atendimento com o 
Cardiologista na sede do Sindicato

Quarta a partir das 13h e Quinta a partir das 9h30.
As consultas de cardiologia precisam ser agendadas previamente no 

Sindicato ou através dos telefones (47) 3205-9316 e (47) 3025-9317

Consulta e 
eletrocardiograma 

gratuito para
 os sócios
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Pediatria

FEBREFOBIA: 
VOCÊ TEM MEDO 
DE FEBRE?

• A febre não é doença;

• A maior parte das febres são autolimitadas e benignas;

• Se você tem criança em casa, tem que ter termômetro;

• Ofereça muitos líquidos durante o período febril;

• Use medicamentos conforme a orientação médica;

• Baixar a temperatura trata-se apenas de melhorar o 

desconforto e não trata a causa base.

 

Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.

DEPARTAMENTO MÉDICO - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NA SEDE DO SINDICATO:
(Consulta gratuita para sócios e atendimentos somente por ordem de chegada.) 

CLÍNICOS GERAIS PEDIATRAS GINECOLOGISTA
Dra. Ana Flávia Bonini
De Segunda a Quinta às 8h.

Dra. Carolina Maurer
Segunda 17:30h, Terça 13:30h, Quarta 16:00h, 
Quinta 14:00h e Sexta às 09:00h.

Dra. Paola R. Alberton
Terça às 10h e 13h . Quarta e Quinta às 10h.

Dra Karolin C. A. Milbratz
Segunda às 09h e 13h e Sexta às 09h.

Dr. Fabio Rieger
Segunda a Sexta às 17h.

Dra. Caroline Rauter Vasconcellos
Quarta e Sexta às 08h.

 • Alteração de temperatura em menores de 3 

meses (acima de 38ºC ou abaixo de 35,5ºC);

• Se após normalização da temperatura, a criança 
permanecer com choro inconsolável, gemente, 
irritada ou com pouca reação, parecendo estar 

“muito doente”;

• Se a febre for acompanhada de dor de cabeça 

importante, pele vermelha, dificuldade de dobrar 

o pescoço, vômitos persistentes, confusão, 

dificuldade para respirar, irritabilidade extrema ou 

sonolência;

• Febre de duração prolongada (período maior que 

72  horas).

Karolin C. A. Milbratz. CRM 18682  
Médica Pediatra

Febrefobia é o medo irracional da febre ou de qualquer 
aumento da temperatura corporal. Este termo surgiu 
devido à ansiedade e insegurança apresentada pelos 
pais no momento da febre, medo de que sua presença 
indique alguma doença grave.
A febre é o principal sintoma de doença na criança, 
e se tornou a principal motivação para consultas 
médicas em consultórios, ambulatórios e pronto-
socorro de pediatria. Na maior parte dos casos, está 
relacionada à doenças benignas, especialmente às 
infecções virais de vias aéreas superiores.
O corpo humano tem um termostato que se encontra 
no sistema nervoso central, na região do hipotálamo. 
Ele regula a temperatura corporal interna, mantendo-a 
em torno de 37,1ºC. A temperatura da pele é sempre 
inferior, geralmente variando entre 36 e 37ºC. 
Quando o corpo humano sofre algum ataque por 
micro-organismos patológicos (vírus e bactérias, por 
exemplo), este termostato natural é ajustado para 
um patamar mais elevado, gerando a febre. Então, 
a febre nada mais é do que uma resposta fisiológica e 
benéfica que o organismo utiliza para auxiliar no combate 
das infecções, pois, em temperaturas maiores, micro-
organismos que causam infecção são inibidos e o sistema 
imunológico é estimulado.
A febre é um sinalizador útil e deve ser adequadamente 
verificada.  A temperatura até 37ºC é considerada normal; 
valores entre 37,1ºC e 37,7ºC são febrículas (estado 
febril); a partir de 37,8ºC a temperatura já pode ser 
considerar febre.  Para tratamento do sintoma da febre, 
podem-se realizar medidas iniciais que não envolvam 
uso de medicamentos, como desagasalhar a criança, 
dar banho morno e voltar a verificar a temperatura em 30 
minutos. Caso a temperatura seja muito alta ou a febre não 
baixe, medicamentos podem ser utilizados, conforme a 
orientação recebida anteriormente pelo pediatra.

PONTOS IMPORTANTES:

QUANDO NÃO ESPERAR:

Consulta e 
eletrocardiograma 

gratuito para
 os sócios
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O uso do fio dental permite 
a limpeza entre os dentes e 
do sulco gengival, onde a 
escova não alcança.

E não menos importante, a higienização da 
língua utilizando um raspador próprio para 
isso, que pode ser facilmente encontrado 
em farmácias e supermercados, permite a 
remoção da saburra, que é a placa bacteriana 
depositada na língua.

É importante lembrar que o não uso do fio dental 
e a falta de limpeza da língua diariamente,
são os grandes causadores do mau hálito 

e sangramento gengival. Marque uma consulta no 
Setor Odontológico do Sindicato. Nós dentistas, 

estamos à sua disposição para fazer uma 
avaliação e esclarecer suas dúvidas!

CUIDE DO SEU SORRISO!

Escovar os dentes após 
cada refeição é muito 
importante, porém não 
é suficiente para uma 
higiene bucal completa.

“

Odontologia 

Dr. Gilmar Alcebiades Carvalho “

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NA SEDE DO SINDICATO:
(Atendimento com hora marcada feito pessoalmente no Sindicato com nossa atendente) 

Dra. Cibele Rangel de Figueiredo
Terça a Quinta das 13h30 às 19h30
 

Dr. José Huberto Heideman 
Segunda das 08h às 11h20 e das 15h30 às 19h30 
Terça a Sexta das 08h às 12h
 

Dr. Gilmar Alcebiades Carvalho
Segunda e Sexta das 13h30 às 19h30
Terça e Quinta das 15h30 às 19h30 
Quarta das 08h às 12h

Dr. Lucas Miguel Fanchin
Segunda das 08h às 10h e das 16h30 às 19h30
Terça das 8h às 10h e das 13h30 às 16h30
Quarta das 13h30 às 19h30
Quinta das 08h às 10h e das 13h30 às 17h30.

Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Mais informações (47) 3205-9306

Revitalização

Durante o recesso de final de ano, o 
Sindicato dos Comerciários fez uma 
revitalização em seus consultórios 
odontológicos, sala de recreação 
e fraldário do setor médico.  Essa 
mudança contou com troca de pisos, 
iluminação, móveis e equipamentos, 
tudo isso pensando no conforto e na 
qualidade do atendimento oferecido 
aos seus sócios.    

SINDICATO RENOVA ESPAÇOS 
ODONTOLÓGICOS E MÉDICO
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DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NA SEDE DO SINDICATO:

Dia da Mulher

SINDICATO DOS 
COMERCIÁRIOS LUTA 
PELA IGUALDADE DE 
DIREITOS DAS MULHERES

IGUALDADE DE 
GÊNERO É TEMA 
DE CAMPANHA

Para comemorar a data de 08 de 
março, Dia Internacional da Mulher, o 
Sindicato dos Comerciários preparou 
uma lembrança para as sócias que 
passaram pela sede na sexta-feira dia 
06. Mas muito mais do que isso, o 
SECJ trabalha para honrar os direitos 
de todas as mulheres que trabalham no 
comércio, garantindo que elas tenham 
as mesmas oportunidades, tratamento 
e benefícios que os homens. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio – CNTC lançou a campanha 
“Igualdade de Gênero é Dever de Casa”, que 
inclui materiais educativos com dicas de como 
aplicar dentro e fora de casa os princípios 
de igualdade entre homens e mulheres. Os 
materiais da campanha estão disponíveis na 
sede do Sindicato dos Comerciários, ou através 
do site da CNTC, www.cntc.org.br.

O Sindicato dos Comerciários presenteou as sócias que estiveram na sede com um kit de beleza.

Páscoa

KIT PÁSCOA PARA 
OS FILHOS DOS SÓCIOS
O Sindicato dos Comerciários preparou 
uma doce surpresa para os filhos dos 
sócios que passaram pela sede na 
semana da Páscoa. Os kits alcançaram 
o objetivo e encheram os pequenos 
de alegria, como pode ser visto nos 
registros fotográficos.
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Realizada no dia 26 de abril, na Praia do Ervino, São Francisco 
do Sul, a Gincana foi um verdadeiro sucesso de público e 
organização. Contou com a participação de 154 duplas que se 
dividiram nas categorias: Geral, Sócios, Sócios Aposentados, 
Juvenil e Feminino. O evento também teve atividades de sobra 
para quem competiu, a animação ficou por conta da Banda 
Som Demais, as crianças puderam participar de diversas 
atividades recreativas organizadas pelo SESC, e todos os sócios 
participantes da competição puderam desfrutar do delicioso, 
e já tradicional, churrasco servido pelo Dom Vizoto, além de 
concorrerem a diversos brindes, sorteados pelo SECJ.  
Agora você confere alguns dos melhores momentos deste 
evento e no site www.secj.org.br  você tem acesso à cobertura 
fotográfica completa. 

Parceria:

17ª GINCANA DE PESCA
DOS COMERCIÁRIOS

Esporte e Lazer
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Esporte e Lazer

TIME DA MILIUM É O 
GRANDE VENCEDOR DA
COPA SICREDI

Colocação Final: 

De 13 de abril a 21 de maio foi realizada mais uma edição 
da Copa Sicredi de Futebol Society dos Comerciários, 
que esse ano teve como grande campeão o time da 
Milium. Você confere agora a cobertura deste evento 
que esse ano contou com 15 equipes, centenas de 
gols e principalmente, muita alegria e confraternização, 
que são sempre os principais objetivos dos eventos 
promovidos pelo SECJ. Aproveitamos para agradecer 
o apoio da Sicred, que tornou essa Copa ainda melhor 
em todos os sentidos.

1º lugar: Milium   I   2º lugar: Comuni 

3º lugar: Farmácia Adriano  I  4º lugar: Madville 

TOTAL DE GOLS NA COPA: 174

Artilheiro: Juliano Furni – Farmácia Adriano 

Goleiro menos vazado: Alan Adams Peixer - Farmácia Adriano 

4º lugar: Madville

1º lugar: Milium

2º lugar: Comuni 3º lugar: Farmácia Adriano
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FILIADO:

Para nós Luiz Henrique será sempre o homem que lutou pelas boas causas 
e que se pautou na justiça. Sempre de portas abertas aos comerciários, 

contribuiu de maneira ímpar na valorização e desenvolvimento da categoria.
Obrigado amigo, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministro, 

governador e senador Luiz Henrique. Você foi um grande vencedor. 

“EU FUI VENCEDOR, 
PORQUE COMBATI O 

BOM COMBATE.”

Foto Divulgação

Senador Luiz Henrique da Silveira

25-02-1940 10-05-2015



Eleições UGT

O presidente do Sindicato dos Comerciários de Joinville e 
Região (SECJ), Waldemar Schulz Junior (Mazinho) foi reeleito, 
por unanimidade, presidente da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT – SC), durante o 3º Encontro Estadual da UGT, realizado 
nos dias 30 e 31 de março, em Florianópolis. Durante a 
abertura, prestigiada pelo presidente da UGT Nacional, Ricardo 
Patah e outros vários presidentes Estaduais, além de deputados 
Estaduais, autoridades ligadas ao Ministério do Trabalho e 
dirigentes de outras Federações e Centrais Sindicais de Santa 
Catarina, Mazinho lembrou que em menos de uma década a 
UGT já se radicou como uma das maiores Centrais Sindicais do 
Brasil, e afirmou que este é o ano da consolidação. Os diretores 
do Sindicato dos Comerciários, Luiz Carlos Xavier e Roberto 
Siedschlag, também fazem parte da Diretoria que irá conduzir a 
Central em Santa Catarina pelos próximos quatro anos.

Mazinho e Ricardo Patah, presidente da UGT Nacional, na cerimonia de abertura do Encontro Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos padeiros de SP e secretario de Organização e 
Políticas Sindicais da UGT Nacional, durante seu discurso.

MAZINHO É REELEITO
PRESIDENTE DA UGT
SANTA CATARINA

16



17



Movida

MOVIDA REÚNE MILHARES DE 
TRABALHADORES EM CHAPECÓ
O Ato Público aconteceu no dia 28 de abril, no centro de Chapecó e a 
caminhada realizou-se pela Avenida Getúlio Vargas onde se concentra grande 
parte do comércio da cidade.  Em seguida o movimento continuou as ações 
na Praça Coronel Bertaso em frente à igreja matriz. Milhares de trabalhadores 
(as) foram às ruas em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. 
A UGT participou ativamente, como todos os anos, no processo de organização 
do MOVIDA, juntamente com a FETIESC e as demais Centrais Sindicais. O 
presidente do Sindicato e da UGT/SC, Waldemar Schulz Júnior (Mazinho), 
agradeceu a participação e o comprometimento de todos os dirigentes que 
não mediram esforços para comparecer e abrilhantar este importante ato em 
prol da saúde e da vida dos trabalhadores.
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Protesto

Mais de 500 sindicalistas fizeram um protesto sobre a ponte de Laguna, 
na BR-101, no Sul de Santa Catarina, na tarde do dia 30 de abril. Com um 
caixão, velas e fotos de deputados federais catarinenses, representantes 
de movimentos sindicais protestaram contra parlamentares catarinenses 
que votaram a favor do Projeto de Lei 4330/04, apelidado de “Lei das 
Terceirizações.” O grupo iniciou o protesto por volta das 13h na cabeceira 
da ponte. O protesto contou com sindicalistas da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT).
Os manifestantes seguiram em caminhada pelos trilhos sobre a ponte 
e  vários motoristas reduziam a velocidade e buzinavam quando se 
aproximavam manifestando seu apoio ao movimento. A UGT já assumiu a 
luta contra a “Lei das Terceirizações”, segundo o presidente da entidade, 
Ricardo Patah, “O projeto é um crime lesa-trabalhador,” e complementa 
dizendo que o mesmo,  “Vai abrir a porta para uma série de medidas 
nefastas contra os trabalhadores”.

SINDICALISTAS PROTESTAM
CONTRA LEI DAS TERCEIRIZAÇÕES 
NA PONTE DE LAGUNA

O PL 4330 libera a terceirização para todas as atividades das 
empresas do setor privado, o que incentiva os empresários a 
demitirem em larga escala os trabalhadores diretos substituindo-
os por terceirizados, visando única e exclusivamente o aumento 
de seus lucros. Sabe-se que os empregados terceirizados 
recebem menos e possuem jornadas semanais maiores, além 
disso, o PL não deixa claro a representação sindical destes, que 
assim ficam à mercê dos empresários já que não contam com 
a força e proteção de um sindicato. Em poucas palavras: o PL 
4330 é uma ameaça iminente aos direitos dos trabalhadores, 
e a UGT  não medirá forças para impedir que a mesma seja 
aprovada, afinal nossa luta é para garantir e ampliar os direitos 
dos trabalhadores!    

PORQUE SOMOS CONTRÁRIOS 
AO PROJETO DE LEI 4330/04
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DISQUE DENÚNCIA

COMERCIÁRIO, 
SE PRECISAR PEÇA AJUDA. 

A Patrulha Comerciária está na rua
fiscalizando os horários.

A Balaroti está achando que pode fazer o que 
quiser com seus funcionários. Desrespeitando as 
leis e CCT, a Balaroti de Joinville abriu as portas 
no feriado de Tiradentes (21/04) e Corpus Christi 
(04/06). Quando o Patrulha Comerciária fazia a 
fiscalização no comércio, foi “enfrentada” pela 
gerência da empresa que desafiou o cumprimento 
das leis.Esta atitude além de grosseira, está 

ESTÃO ACHANDO QUE PODEM 
BAGUNÇAR EM JOINVILLE?

Denúncia

sendo denunciada no Ministério do Trabalho, 
onde iremos até as últimas instâncias para 
buscar a devida punição e justiça aos direitos 
dos trabalhadores. Eles que não pensem que a 
coisa vai ficar assim, porque não vai! Estamos 
agindo em breve eles vão ver que aqui em 
Joinville não tem bagunça no comércio e nem 
para os comerciários. 

PATRULHA COMERCIÁRIA EM AÇÃO

DESRESPEITO

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

JUSTIÇA DO TRABALHONº 00007723220155120016
Nº 00007723220155120016
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A Localiza Seminovos continua atuando de maneira que fere 
os direitos dos seus empregados com base em argumentos 
que até o momento não convenceram o Sindicato dos 
Comerciários. Eles tentam confundir a lei e os funcionários 
com base no horário da outra empresa do mesmo grupo 
chamada Localiza Rent A Car, que atua com outra categoria 
de trabalhadores.Mas, se em outros lugares do Brasil, alguns 
sindicatos desistem, aqui em Joinville é diferente. Não vamos 
nos calar enquanto não chegarmos a um acordo que seja justo 
e correto com os trabalhadores desta empresa, e assim vamos 
continuar na luta e vamos ver quem vencerá no final, pois eles 
que se preparem que vem “chumbo grosso” da nossa equipe 
de advogados.

LOCALIZA

ELES NÃO DESISTEM, 
A GENTE TAMBÉM NÃO.

HAVAN

AGORA É SUPERMERCADO?

Estamos indignados com a Feira do Brás que foi realizada na avenida 
Beira Rio aqui em Joinville. Além de uma organização com gosto 
duvidoso pelo visual, estes aventureiros criam vários problemas para 
o comércio da cidade e para os trabalhadores. Estamos cobrando da 
Prefeitura e das entidades patronais, uma posição mais firme para 
evitar que este tipo de evento que é nocivo aos negócios e empregos 
de quem se estabelece corretamente. Queremos que a Lei das Feiras 
volte e proiba que este tipo de coisa aconteça por aqui. Saiba que o 
seu Sindicato está firme e não irá se calar com esta “afronta” aos 
bons costumes da nossa cidade. Juntos vamos acabar com isso!

FEIRA DO BRÁSNº 00007723220155120016
Nº 00007723220155120016

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

JUSTIÇA DO TRABALHONº 00007904820155120050
Nº 00007904820155120050

É uma vergonha. A gigante do varejo Havan coloca alguns 
itens a mais próximo do Caixa e se auto intitula Supermercado. 
Isso só para tentar burlar o acordo e leis trabalhistas para 
abrir no mesmo horário de Supermercados e Hipermercados. 
Será que que eles não sabem que um supermercado tem 
açougue, padaria, frios, bebidas diversas e não só vestuário, 
eletro e artigos de cama, mesa e banho? Estamos de olho e 
denunciando no Ministério do Trabalho, pois por aqui não pode 
ter esse tipo de “armação” pra cima dos trabalhadores.

Vai uma 
picanha ai?
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Habitação

ASSOCIADO: SEU APARTAMENTO CHEGOU!!

Depois do sucesso dos conjuntos residenciais nos 
bairros Aventureiro e João Costa, o SECJ lança o 3º 
empreendimento imobiliário voltado para os sócios 
do sindicato no bairro Vila Nova,  para garantir aos 
comerciarios a oportunidade de realizar o sonho 
da casa própria. O Residencial Itália, localizado 
no bairro Vila Nova em Joinville se enquadra no 
programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, os 
clientes poderão contar com subsídio financeiro 
do programa para aquisição de um apartamento. O 
Residencial Itália terá apartamentos adaptados para 
portadores de necessidades especiais. O principal 
objetivo dessa obra é proporcionar uma moradia 
de qualidade aos comerciários da região, mais um 
projeto idealizado pelo seu Sindicato para você.

INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA O 3º 
EMPREENDIMENTO
DO SEU SINDICATO

INSCRIÇÕES:
SECRETARIA DO SINDICATO 

E PELO SITE
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ASSOCIADO: SEU APARTAMENTO CHEGOU!!

No dia 12 de maio o projeto foi apresentado 
ao Prefeito de Joinville, Udo Döhler, que ficou 
impressionado e parabenizou enfaticamente 
o Presidente do SECJ, Waldemar Schulz 
Junior (Mazinho) pela iniciativa, chamando o 
empreendimento de “um bem e um serviço 
à cidade”.  Döhler afirmou ainda, que o 
projeto tem total apoio da Prefeitura, e que 
particularmente fica muito feliz quando recebe 
equipes que lhe apresentam soluções para 
questões tão primordiais, como neste caso, o 
déficit habitacional. Também participaram da 
reunião o superintendente da Caixa Econômica 
Federal, Wilson Zarpelom, Secretário da 
Habitação e Secretário da Comunicação 
da PMJ representantes da La Bella Città 
construtora responsável pela obra e os 
Diretores do Sindicato, Roberto Siedschlag 
e Paulo César de Oliveira. 

PREFEITO UDO DÖHLER 
PARABENIZA SECJ PELA INICIATIVA 

RESIDENCIAL ITÁLIA

464 unidades 

área total 26.429,00 m²
plantas 51,59m² e 50,66m²

1 vaga de garagem

quadra poliesportiva

2 quiosques

playground 

espaço longevidade

2 salões de festas 
com churrasqueira
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LIGUE (47) 3205-9333
Rua Sete de Setembro, 74 - Centro - Joinville/SC

É RÁPIDO, FÁCIL E MUITO BARATO

Muitas vantagens para 
você e sua família

ASSOCIE-SE 
AO SINDICATO

Comerciário, você pode se associar hoje mesmo no seu Sindicato e usufruir 
com seus familiares (dependentes) de ótimos serviços por uma mensalidade 
bem pequenina. Estão à sua disposição em nossa sede:  excelentes médicos 
e dentistas, competentes advogados e uma grande equipe de atendimento. 
Além disso você participa de ótimas festas, eventos esportivos durante todo o 
ano e ainda conta com mais de 200 convênios em diversos serviços. Entre em 
contato e venha para fazermos um Sindicato cada vez mais forte.


