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Uma série de empresas já é obrigada
a ter o certificado digital para poder
enviar informações fiscais, trabalhistas
e previdenciárias ao governo. A
CDL de Joinville é um agente
certificador para a validação
deste importante documento,
oferecendo todas as
opções. Confira as
vantagens oferecidas
pela entidade.
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Câmara de Beleza cria o selo
de qualidade “Negócio Legal”

Diretoria da CDL para a gestão
2017/2018 é empossada

Iluminação adequada faz
a diferença nas vendas
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Disposição para o trabalho
Frederico (Fredy) Cardoso dos Santos

Presidente CDL Joinville • presidencia@cdljoinville.com.br

Até o final de 2018, estarei na presidência da
CDL de Joinville. Tenho consciência da grande
responsabilidade que assumi ao aceitar este cargo,
que já foi ocupado por brilhantes companheiros,
aos quais pretendo tomar como exemplo. Vou fazer
o possível para retribuir com a doação e o esforço
pessoal que essa função exige. Quero agradecer
o apoio e a confiança depositada em mim e nos
demais diretores para essa importante tarefa.
Sei que a crise econômica, ética e social que
presenciamos no Brasil deixa ainda mais complexo
o trabalho das entidades representativas como
a nossa CDL, pois tudo se reflete no cenário
local, em nossas empresas e em nossas vidas.
Nenhum de nós, na qualidade de empresários
ou cidadãos, está satisfeito com o que temos
hoje. Mas não podemos simplesmente reclamar.
O momento atual pede ação e persistência.
Portanto, é com fé, confiança e muita disposição
para o trabalho que assumo esta missão.
Entendo que o papel de uma entidade como
a CDL vai além do apoio a seus associados
com os diversos serviços que oferece. Meu
desafio maior é auxiliar no crescimento e no
fortalecimento do comércio e dos serviços locais,
imprescindíveis para a geração de empregos, de
renda e o desenvolvimento de Joinville. Quero
defender seus interesses e anseios. E ir além.
Com humildade e dedicação, pretendo somar
forças com outras entidades para que,
unidos e mais fortalecidos, possamos ajudar
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governantes a agirem com eficiência e ética
em busca da sociedade que todos queremos.
Além de trabalhar muito, precisamos promover
a iniciativa, a criatividade, a inovação e articular
forças. Pensar novas soluções. Unir esforços
com todos que desejam contribuir para que
comércio, serviços e a cidade fiquem mais fortes.
Quero doar o melhor de mim e buscar o melhor
para todos nós. Conto com vocês nesta caminhada.

“

Com humildade e
dedicação, pretendo
somar forças com
outras entidades
para que, unidos e
mais fortalecidos,
possamos ajudar
governantes a agirem
com eficiência e
ética em busca
da sociedade que
todos queremos.

Impressão: Gráfica Volpato
Tiragem: 1.800 exemplares
Distribuição: CDL Joinville
Artigos assinados são de responsabilidade dos autores, não
expressando necessariamente a opinião deste informativo.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - 2ª a 6ª feira:
Das 8h às 18h
TELEFONES DE CONTATO:
Central Telefônica: 3461-2500
Consultas SPC Exclusivo Associados:
3441-0136
Atendimento: 8h às 18h
Digital das 18h às 8h
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Câmara de Beleza cria selo de qualidade
Ir a um salão de beleza não é apenas uma
questão de cuidados estéticos, mas também de
saúde. Um momento para relaxar pode se tornar
perigoso se o salão ou a clínica não tomar os
devidos cuidados com a saúde dos clientes.
Doenças como verruga viral, micose, hepatite e
até Aids podem ser transmitidas por materiais que
não estejam devidamente cuidados e esterilizados.
Também há o risco de danos à pele e ao cabelo,
como alergias e queimaduras, no uso de produtos
cosméticos que não sejam liberados pela Anvisa.
Foi pensando nisso e em outras questões legais que a
Câmara Setorial de Beleza e Estética da CDL desenvolveu
o certificado “Negócio Legal”. Trata-se de um selo que
identificará para o consumidor os estabelecimentos
que cumprem todas as exigências de funcionamento.
“Entendemos essa ação como uma questão de
responsabilidade social de nossas empresas e de
cuidado com a segurança e a saúde dos consumidores
que devemos assumir”, afirma Maurício Veras Fortes,
coordenador da Câmara de Beleza e Estética.
Para receber o selo de “Negócio Legal”, o
estabelecimento deve apresentar à CDL uma série
de documentos exigidos para o seu funcionamento,
entre eles: liberação dos Bombeiros, nota fiscal,
alvarás da Vigilância Sanitária e de funcionamento,
registros da Anvisa e certificado de autoclave. “Nós
não temos o poder de fiscalização, então exigimos as
documentações necessárias para um estabelecimento
funcionar próximo ao ideal”, diz Maurício.
O certificado terá validade de um ano, devendo ser
apresentada toda a documentação novamente no
momento da renovação. A entrega do selo para os
primeiros salões de beleza e clínicas de estética deve
ser realizada em julho para os 12 estabelecimentos
que fazem parte da Câmara Setorial.

A importância de cada
um dos documentos
Liberação dos Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Voluntários analisa se o
estabelecimento cumpre a legislação referente à
prevenção a incêndios e pânico no município, com os
equipamentos e sistemas necessários para garantir
a segurança do local, de funcionários e clientes.
Nota Fiscal
A Nota Fiscal é um recibo que documenta a comercialização
de produtos ou serviços. É através dela que o governo
controla a tributação relativa a diferentes operações e
bens. Uma empresa que não emite nota fiscal sonega
impostos. Todo consumidor deve exigir sua nota fiscal.
Vigilância Sanitária
A Vigilância Sanitária é responsável por estabelecer
padrões de segurança dos procedimentos realizados em
salões de beleza e estética. Ela avalia o estabelecimento
em relação à sua limpeza, à higienização de suas
instalações, equipamentos e utensílios, à desinfecção
e esterilização de seus materiais, entre outros.
Autoclave
A autoclave é um equipamento muito importante em salões
de beleza e estética para fazer a esterilização de alguns
materiais. O vapor saturado sob pressão da autoclave é
responsável por matar os micro-organismos de todos os
materiais metálicos, evitando a contaminação de clientes.
Alvará de Funcionamento
A licença da Prefeitura indica que o estabelecimento cumpre
as regras estabelecidas em lei para funcionar, como o local
em que está instalado e os tributos que precisa pagar.
Registros Anvisa
A função da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é
conferir e controlar a produção e o consumo de produtos
e serviços para que estejam dentro das normas da
Vigilância Sanitária. É ela responsável, por exemplo, em
analisar a composição de cosméticos e verificar se não há
presença de nenhuma substância prejudicial à saúde.

O que o consumidor
deve observar
• Se os alicates e espátulas vêm
envelopados em material de autoclave.
• Se a manicure troca a lixa de
mãos e pés ao atendê-lo.
• Se os produtos que estão usando em seu
cabelo são certificados pela Anvisa (o cliente
deve pedir para ver a embalagem do produto).
• Se batons, lápis de boca e de olhos e pincéis
são limpos antes de serem usados.
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CDL oferece todas as
opções de certificados digitais
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A CDL de Joinville é um agente
certificador na cidade para a
validação de certificado digital.
A entidade oferece todas as
opções: para CPF (e-CPF), CNPJ
(e-CNPJ), emissão de Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e), advogados (OAB)
e profissionais do Judiciário (JUS).

do certificado, em atendimento
integral, das 8 às 18 horas. Os
preços variam de acordo com o
tipo de certificação e o tempo de
validade. Os certificados e-CPF
custam a partir de R$ 120,00, os
e-CNPJ a partir de R$ 175,00 e
os NF-e a partir de R$ 295,00.

O certificado digital já é necessário
para toda empresa que é obrigada
a emitir nota fiscal eletrônica,
como indústria e atacado, e
aquelas inscritas nos regimes
tributários de lucro real ou lucro
presumido. Independentemente
do regime tributário, é preciso
ter a certificação para envio de
informações fiscais, trabalhistas
e previdenciárias ao governo.

“Além de termos um dos preços
mais acessíveis do mercado,
a CDL oferece o diferencial de
pagamento facilitado, que pode
ser feito na fatura do associado,
pelo cartão de crédito ou
débito”, destaca a coordenadora
comercial Aline Hoepers. “Outro
diferencial nosso é a localização.
A CDL está na região central da
cidade e tem estacionamento
próprio”, acrescenta.

Atualmente, a CDL conta com duas
profissionais que fazem a emissão

A emissão do certificado digital
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Entre os diferenciais da CDL na
certificação digital estão pagamento
facilitado e um dos preços mais
acessíveis do mercado

deve ser feita presencialmente pelo
sócio administrador da empresa.
Não é possível emitir o documento
com procuração de representante
legal. “O processo de validação do
certificado é bastante exigente,
justamente para garantir a
legalidade e evitar fraudes”,
explica a agente de validação da
CDL Fernanda Melita Lopes.
“Trabalhamos com uma série de
informações no sistema, desde
caraterísticas físicas, biométricas
e documentais, o que torna o
processo um pouco demorado”,
afirma Fernanda. Cada tipo de
certificado exige a apresentação
de diferentes documentações.
Por isso, recomenda-se que
o interessado consulte antes
a equipe comercial da CDL.
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Empresas do Simples precisam de certificação
Neste ano, empresas inscritas
no Simples Nacional com mais
de três funcionários passaram a
ser obrigadas a ter o documento
também. O certificado digital
é um documento eletrônico
que confirma a autenticidade
de documentos, dados e
declarações virtuais. Ele garante
que as transações e a troca de
informações, via cliente e órgãos
públicos ou banco, estão sendo
feitas pela pessoa autorizada.

Com a possibilidade de prestar
contas, fazer transações
financeiras e enviar dados a
órgãos públicos via internet, essa
autenticação é necessária para
evitar fraudes. De acordo com
a Receita Federal, em entrevista
ao site Globo.com, a crescente
utilização da certificação digital é
resultado da utilização massiva de
documentos em formato digital
e da necessidade de garantir
juridicamente sua validade,

integridade e autenticidade.
Com a utilização do certificado
digital, operações que antes eram
feitas manualmente tornaram-se
possíveis e seguras no espaço
digital. Consultar tributos, tirar
a negativa de débitos, fazer a
retificação de Darf, entre outras
funções, podem ser feitas no
site da Receita Federal com
o uso da certificação, sem
que o empresário precise se
deslocar até esses órgãos.

Finalidades do
certificado digital

Benefícios da
certificação digital:

Tire suas dúvidas
com a CDL

• Envio de FGTS para a
Caixa Econômica Federal
(Conectividade Social ICP)
• Substituição da Nota Fiscal
modelo 1 ou 1 A pela Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e)
• Entrega do SPED Contábil e Fiscal
• Prontuário Eletrônico para
médicos e enfermeiros
• Petição Eletrônica
para advogados
• Obtenção de bolsas de
estudo nos cursos de
graduação pelo ProUni
• Procurações Eletrônicas

• Economia de tempo e
redução de custos
• Desburocratização de processos
• Validade jurídica nos
documentos eletrônicos
• Possibilidade de
eliminação de papéis
• Autenticação na internet
com segurança

Telefone: 3461-2548
E-mail: certificado.digital@
cdljoinville.com.br
Endereço: rua Ministro
Calógeras, 867
Atendimento: das 8 às 18 horas
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Apolo está na memória do joinvilense
No mês de aniversário de Joinville,
a comemoração também foi da
Apolo Calçados, que há 48 anos
faz parte do dia a dia da cidade.
Assim como Joinville, Gonçalo
Nascimento, a sócia Waldelourdes
Brandão e os filhos Alexandre e
Andrea têm muito a comemorar em
março. Este é também o mês de
aniversário do comércio da família,
a Apolo Calçados. O nome remete a
um dos projetos de maior sucesso
do século passado, a Apolo 11.
A nave pousou em solo lunar
em 20 de julho de 1969, mas
alguns meses antes, no dia
19 de março, aproveitando o
assunto da época, Gonçalo e
Waldelourdes resolveram inaugurar
o embrião da rede de lojas que,
48 anos depois, é conhecida por
praticamente todos os joinvilenses.
A primeira Apolo Calçados foi aberta
em uma sala alugada de 36 metros
quadrados na avenida Getúlio
Vargas. Hoje, a rede tem nove
lojas e cerca de 90 funcionários.
As mais recentes filiais foram

Alexandre, Waldelourdes, Andrea e Gonçalo: união em torno da Apolo Calçados

instaladas no Hipermercado
Condor, no dia 18 de maio do
ano passado, e no Shopping
Mueller, no dia 11 de dezembro.
Gonçalo do Nascimento,
que chegou em Joinville em
1960, natural de Tijucas, já se
afastou da administração dos
negócios, que são comandados
pelos filhos Alexandre Brandão
Nascimento e Andrea Brandão
e por Walderlourdes.

De professores a
comerciantes

Apolo, que comemorou 48 anos no dia 19
de março, tem nove lojas em Joinville

o CDL
Saiu n ão
em Aç
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A história da Apolo Calçados,
na verdade, teve início em 1967,
conforme está relatado no livro
“Construindo Joinville – Volume
2”, editado em 2011 por Ademir
José Demétrio, Adilson Gomes

de Oliveira e Fabíola Possamai.
“Waldelourdes Brandão e Gonçalo
Arnoldo Nascimento, então
professores na década de 60,
sabiam que suas vidas tinham
horizontes mais amplos (...).
Assim, a partir de 1967, resolvem
reunir suas economias e tornamse ambulantes de calçados,
como se dizia na época, com a
preciosa ajuda de um fusquinha
que, abarrotado de produtos, fazia
o caminho de São João Batista,
pólo industrial de calçados. Para
crescer, ampliam o pequeno
apartamento onde moravam, na
avenida Getúlio Vargas, para melhor
atender aos clientes e estocar
os produtos”, destaca o livro.
Com a pequena loja de 36
metros quadrados bastante

Nas edições 198 e 199,
respectivamente, o
informativo CDL em Ação
contou as histórias de
perseverança e sucesso
da Relojoaria Klix, da Ótica
Peróla e da Turnes Bike Shop.
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movimentada e prevendo um
futuro promissor, Waldelourdes
deixou o magistério, enquanto
Gonçalo decidiu permanecer até
o final de 1977 como diretor do
Colégio Elias Moreira. Com a renda
do trabalho pagava as contas da
casa, e o lucro com os calçados
era reinvestido no próprio negócio.
Em 1974, a Apolo Calçados foi
instalada em prédio próprio,
agora em área de 250 metros
quadrados, na avenida Getúlio
Vargas. Em 1977, foi para o Centro
de Joinville, inaugurando nos anos
seguintes as filiais Apolo Center,
Apolo Magazine, Skina Apolo,
Apolo Sport e Calçados Ideal. A
expansão não parou, com a Apolo
chegando em diversos bairros.

s
CDL de Joinville recebe visita do vereador Ninfo König
A diretoria da CDL de Joinville recebeu no dia 17 de abril a visita do vereador
Ninfo König (PSB) e de seu assessor, Ricardo Weg. Foi uma oportunidade
para König falar de suas metas neste primeiro mandato na Câmara de
Vereadores de Joinville e de os dirigentes lojistas destacarem as demandas
do setor e da cidade em geral. A falta que faz o estacionamento rotativo, que
está há quase quatro anos desativado; a necessidade de uma legislação
que impeça a realização de feiras itinerantes; as obras necessárias para
amenizar as enchentes; e o porquê da demora na abertura de empresas em
Joinville, mesmo com as novas normas implantadas pela Prefeitura, foram
assuntos de destaque do encontro. Ninfo König se colocou à disposição
para discutir melhor alguns dos assuntos levantados na reunião.

Liderança e reconhecimento
O empreendedorismo do casal
Gonçalo e Waldelourdes ganhou
o reconhecimento da cidade, com
a conquista de prêmios como o
Top of Mind e o Prêmio Joinville
de Marcas. Participante ativo de
entidades de classe, presidiu o
Sindicato do Comércio Varejista
de Joinville e Região de 1992
a 2004 e também a Câmara
de Dirigentes nas gestões de
1981/1982 e 1988/1989.
Alexandre Brandão seguiu os
passos de sucesso do pai, tanto
no comércio da família quanto na
liderança comunitária. Desde muito
cedo Alexandre se dividia entre
estudos e trabalho. “Passei por
todos os estágios da loja, desde
repositor de mercadorias, gerente
de loja e, depois de muito tempo,
conquistei a vaga de administrador,
após meu pai concluir que aquele
era o melhor momento”, lembra.
O empresário já contabiliza 25
anos de atividades na Apolo. Hoje,
ele é diretor-financeiro, enquanto
a irmã e a mãe são responsáveis
pelas compras. E a exemplo do pai,
presidiu a CDL de Joinville em duas
gestões: 1998/1999 e 2000/2001.

Vereador Ninfo König falou de suas metas na Câmara de Joinville

Associados recebem informações sobre o Porto Brasil Sul
O auditório da CDL de Joinville ficou lotado no dia 26 de abril para a apresentação
de Marcus V. A. Barbosa, diretor do WorldPort Empreendimentos Portuários,
durante plenária de associados da entidade. Ele repassou detalhes sobre o projeto
de construção do Porto Brasil Sul (PBS) na região da Ponta do Sumidouro, na
Praia do Forte, município de São Francisco do Sul, e respondeu a perguntas do
público presente. O diretor do WorldPort explicou que está fazendo, em diversas
cidades e entidades, uma série de apresentações para explicar a iniciativa.
Segundo Marcus, o PBS será um dos maiores portos multicargas do País, com a
geração de aproximadamente 3 mil empregos diretos. A iniciativa é da WorldPort,
empresa especializada em projetos de infraestrutura de transporte de cargas.

Marcus (ao microfone) detalhou o projeto de construção
do Porto Brasil Sul durante plenária na CDL
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Conheça a diretoria da CDL Gestão 2017/2018
A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Joinville para a gestão 2017/2018
foi empossada na noite de 10 de abril, em

cerimônia que levou aproximadamente 500
pessoas à Expoville. Veja abaixo quem são os
diretores e os conselheiros empossados:

Diretoria
Conselho Superior

Presidente
Frederico Cardoso dos Santos

Vice-Presidente Financeiro
José Manoel Ramos
Manfredo
Evaldo Trauer

Rubens Moura

Milton Krüger

Conselho de SPC
Vice-Presidente
Administrativo e
de Patrimônio
José Raulino Esbiteskoski

Vice-Presidente de Serviço
de Proteção ao Crédito
Darlan Fermiano Candido

Osnildo de
Souza

8

Vice-Presidente
de Treinamento e
Desenvolvimento Profissional
Ivo Luiz Custódio

Vice-Presidente de
Marketing e Eventos
Douglas Hoffmann

Vice-Presidente de
Câmaras Setoriais
Julita Michels

Diretor de ligação da
CDL Jovem
Eduardo Sampaio Mafra

Paulo Hermes

Pedro Damião
dos Reis Filho

Conselho Fiscal

Ivonir Meurer

Gilmar Mello de
Azevedo

Gerson Alécio
Strossi
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Diretoria da CDL de Joinville empossada para a gestão 2017/2018, em cerimônia realizada na Expoville no dia 10 de abril

Somatória de forças em prol da cidade
O empresário Frederico Cardoso dos Santos (Fredy)
foi reempossado como presidente da CDL de Joinville
pelo presidente da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), Ivan
Tauffer. Em seu discurso de posse, Fredy agradeceu a
confiança depositada na diretoria eleita para comandar
a CDL nos próximos dois anos e disse reconhecer o
tamanho da responsabilidade que está assumindo. O
empresário destacou que “a tarefa é árdua e complexa,
principalmente no momento de crise econômica,
ética e social que estamos vivendo no Brasil”.
Fredy afirmou que vai aproveitar a oportunidade que
recebeu para buscar uma somatória de forças de
entidades e órgãos públicos para o atendimento de
demandas não só do comércio, mas da cidade em geral.
Ele citou como exemplos o conjunto de ações e obras
necessárias para a revitalização da área central, “tão
importante para o comércio de rua e a preservação da

Fredy recebe o diploma de presidente da CDL de
Joinville do presidente da FCDl SC, Ivan Tauffer

Em seu discurso de posse, Fredy defendeu a união de forças
para buscar respostas às demandas de Joinville

história de Joinville”; buscar a atenção e a compreensão
de agentes do município para a necessidade de
impedir, inclusive para o bem dos consumidores, que
feiras itinerantes predatórias aconteçam na cidade;
coibir a ação de ambulantes que vendem produtos de
procedência duvidosa que, além de trazer prejuízos aos
comerciantes e consumidores, invadem as calçadas,
obstruindo a passagem de pedestres e ofuscando
a beleza dos pontos turísticos e fachadas de lojas e
prédios; acompanhar as providências já em andamento
para restabelecer o estacionamento rotativo, que está
prestes a completar quatro anos de cancelamento; e
aglutinar todas as forças para lutar por uma cidade
mais segura, “opinando, cobrando e principalmente
agindo, contribuindo com soluções e ações”.
Leia mais nas páginas 10 até 13
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Udo e Colombo agradecem o
trabalho realizado pela CDL
Presente à solenidade de posse
da diretoria da CDL de Joinville
para a gestão 2017/2018, o
prefeito Udo Döhler destacou a
importância da entidade para
o município de Joinville. “O
apoio desta entidade tem sido
extremamente gratificante. E como
a CDL se agiganta nesta noite,
quando homenageia com o Mérito
Lojista o Dr. Álvaro Cauduro, a dra.
Cleusa Coral e o Dr. Emir Amin
Ghanem por tudo que eles têm
feito à nossa cidade. O Álvaro fez

ressurgir a Harmonia-Lyra, que
estava prestes a desaparecer.
Dra. Cleusa e Dr. Emir nos
presentearam com o melhor
Hospital de Olhos da América
Latina”, disse Udo. (Leia mais
sobre o Mérito Lojista na pág. 12)
O prefeito também agradeceu
a presença do governador
Raimundo Colombo. “Que bom
tê-lo novamente em Jo inville,
governador. Sempre que nos visita,
recebemos boas novas. Ainda há

Governador lembrou que a sociedade precisa de
bons valores que permitam enfrentar os desafios

“Bons exemplos”
O governador Raimundo Colombo
também elogiou as homenagens
feitas pela CDL por meio do Mérito
Lojista. “A sociedade brasileira
precisa de bons exemplos, de
bons valores que permitam
enfrentar os desafios. Quem quiser
saber por que Santa Catarina é
tão resistente e se destaca no
cenário nacional, basta conhecer
histórias como as do Hospital de
Olhos e da Sociedade HarmoniaLyra”, afirmou Colombo.
Após cumprimentar o artista
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pouco nosso governador assumiu
o compromisso de investir 50
milhões de reais para duplicar a
avenida Edgar Nelson Meister e
a rua Hans Dieter Schmidt, que
compõem a rodovia SC-108”,
informou Udo. Pela rodovia
passam diariamente cerca de
20 mil veículos, e perto de 200
empresas recebem matériaprima e escoam a produção. A
obra é uma antiga reivindicação
da classe empresarial.

Prefeito agradeceu a presença do governador em Joinville e o
anúncio de obra esperada há tempo pela classe empresarial

plástico Índio Negreiros,
responsável pela arte que
ilustrou o Mérito Lojista e outros
materiais que compuseram a
cerimônia de posse, Raimundo
Colombo agradeceu à CDL pelas
parcerias. O governador citou o
plano para a segurança pública
que vem discutindo com o
presidente Frederico Cardoso dos
Santos. “Temos avanços e uma
data para definir esta questão
que atinge uma área que está
muito difícil. Temos de jogar
toda nossa energia na busca de
soluções”, afirmou Colombo.
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Autoridades presentes
A cerimônia foi prestigiada por um
grande número de autoridades,
entre elas, o governador Raimundo
Colombo, o prefeito Udo Döhler,
o presidente da Assembleia
Legislativa, Silvio Dreveck, a
secretária de Desenvolvimento
Regional, Simone Schramm,
o presidente da FCDL/SC,
Ivan Tauffer, o presidente da
Fecomércio de SC, Bruno
Breithaupt, o presidente da

e
Fetransesc, Wilson Steingräber
Júnior, o presidente da Ordem dos
Advogados de Joinville, Fabrício
Bittencourt, o presidente do
Conselho Deliberativo do Sebrae de
SC, Sérgio Medeiros, o presidente
da Academia Joinvilense de Letras,
Milton Maciel, o presidente da
Acij, Moacir Thomazi, o presidente
da Ajorpeme, Celio Valcanaia, o
presidente da Acomac, Ovidio
Vaselevski, o presidente da
Associação Comercial, Industrial

e Agrícola de Araquari, Alcedir
Boaretto, o presidente da
Câmara de Vereadores, Fernando
Krelling, o presidente do Sicredi
de Joinville, Nilton Floriano, a
delegada regional Tânia Harada,
o presidente da Amunesc,
Julio Ronconi, a presidente do
Convention Bureau, Rosi Dedekind,
deputados estaduais, vereadores,
representantes de entidades
locais, estaduais e nacionais, de
CDLs e prefeituras da região.

Autoridades e lideranças empresariais nacionais, estaduais, regionais e locais prestigiaram a posse da diretoria da CDL
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Destaque para o Mérito Lojista 2017
Um dos destaques da cerimônia de
posse da diretoria da CDL de Joinville
Gestão 2017/2018, no dia 10 de abril,
foi a entrega do Mérito Lojista 2017
para Emir Amin Ghanem e Cleusa

Coral-Ghanem, pelo trabalho à frente
do Hospital de Olhos de Joinville, e
para Álvaro Cauduro, pela atuação na
presidência da Sociedade HarmoniaLyra. Instituída há mais de 30 anos

pela CDL de Joinville, a homenagem
representa o reconhecimento da
entidade às pessoas que elevam
o nome de Joinville em suas
respectivas áreas de atuação.

Ivan Tauffer, Emir Amin Ghanem, Cleusa Coral-Ghanem e Frederico Cardoso dos Santos.

Hospital de Olhos

Aperfeiçoamento contínuo

empreendedorismo, em investimento
tecnológico, na qualidade dos
serviços prestados, na humanização,
na ética e na prática do bem. O
compromisso do hospital, segundo
Emir e Cleusa, é oferecer sempre
o que há de mais moderno nas
técnicas para o tratamento da saúde
ocular e ser padrão de referência
médica, tecnológica e humana.

Emir Amin Ghanem é diretor técnico
do Hospital de Olhos Sadalla Amin
Ghanem desde 1972. Integrante da
Academia Americana de Oftalmologia
e da Sociedade Brasileira de Catarata
e Cirurgia Refrativa, é palestrante
convidado para congressos no
Brasil e exterior. Cleusa CoralGhanem é a médica responsável pelo

Departamento de Lentes de Contato
do Hospital de Olhos. Palestrante em
congressos no Brasil e no exterior, ela
também é autora de artigos científicos,
manuais e 17 livros nas áreas área
de oftalmologia e lentes de contato.
Em 2017, o Hospital de Olhos
Sadalla Amin Ghanem completa
75 anos de história, sempre focado
no aperfeiçoamento contínuo, em

Renascimento cultural
Advogado especialista em direito
empresarial e de família e presidente
do Conselho de Desenvolvimento
Sustentável de Joinville (Conselho
da Cidade) para a gestão 2016/2019,
Álvaro Cauduro comanda a mais
antiga sociedade cultural de
Santa Catarina, a Harmonia-Lyra.
Fundada em 31 de maio de 1858,
a entidade completará 160 anos
de funcionamento contínuo em
2018. A atual sede, no Centro
de Joinville, foi inaugurada em
26 de dezembro de 1930.
Durante mais de um século, a
Sociedade Harmonia-Lyra foi
responsável pelo desenvolvimento
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Álvaro Cauduro de Oliveira e Frederico
Cardoso dos Santos.

Sociedade Harmonia-Lyra

cultural, artístico e social da cidade.
Quando assumiu a presidência, em
2014, Álvaro Cauduro deu início a um
trabalho de renascimento cultural,
com programações que atraem cada

vez mais a comunidade, como o
espetáculo Natal na Sacada na Lyra
e apresentações clássicas/eruditas,
como recitais, óperas, operetas,
música de câmara e musicais.
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União é o ponto forte das câmaras
setoriais e da CDL Jovem
Coordenadores
das câmaras
setoriais e da
CDL Jovem com
o presidente
empossado,
Frederico Cardoso
dos Santos

Durante a cerimônia de posse também foram
apresentados os novos coordenadores das oito
câmaras setoriais e da CDL Jovem para mandato
de um ano. Segundo a vice-presidente de câmaras
setoriais, Julita Michels, esses grupos de empresários
se unem por interesses em comum, pelo segmento
de negócios ou geográfico, e se encontram
periodicamente na busca de soluções conjuntas.
“Nas câmaras setoriais, os empresários, com o

apoio de um consultor, cujo papel principal é o de
moderar as reuniões, discutem problemas comuns
e buscam soluções conjuntas. O diferencial de
tantos outros programas é que nas câmaras
setoriais as soluções vêm de baixo para cima, ou
seja, são apontadas e executadas pelos próprios
empresários”, destaca Julita. Ela acrescenta que esse
trabalho se apoia em um tripé: representatividade,
qualificação e ações de relação com o mercado.

Saiba mais...
Câmara Setorial de Empreendedoras
Coordenadora: Rosane Magali Honório
Vice-coordenador: Julita Michels
Secretária: Cristiana de Oliveira Beckhauser
Reuniões: quinzenalmente, às quintas-feiras
Horário: das 19h30 às 21h
Local: CDL

Câmara Setorial de Ópticas
Coordenador: Jovani Aluizio Vieira
Vice-coordenador: Regiane Raddatz
Secretaria: Alessandra Cardoso Lazzari
Reuniões: primeira segunda-feira de cada mês
Horário: das 19h30 às 21h
Local: CDL

Câmara Setorial de Gastronomia
e Entretenimento
Coordenador: Tomé Emanoel de Souza
Vice-coordenador: Samir Haudar
Secretario: Eneas Borba Junior
Reuniões: última quarta-feira de cada mês
Horário: das 10h30 às 12h
Local: CDL

Câmara Setorial de Arquitetos
Coordenadora: Cristiana Salai
Vice-coordenador: Fabricio Vieira
Secretária: Monique Junkes
Reuniões: quinzenalmente, às quintas-feiras
Horário: das 17h às 19h
Local: CDL

Câmara Setorial de Agropecuárias e Pet Shops
Coordenador: Adriane Cristina Ferrari Rinaldi
Vice-coordenadora: Mariza Blazius Biazin
Secretária: Angélica Cristina Beckert
Reuniões: 3ª segunda-feira de cada mês
Horário: das 20h às 21h
Local: CDL

Câmara Setorial de Beleza e Estética
Coordenador: Mauricio Veras Fortes
Vice-coordenador: Luiz Carlos
Secretária: Rita Catarina Grabner
Reuniões: última segunda-feira de cada mês
Horário: das 14h às 15h30
Local: CDL

Câmara Setorial de Tecnologia e Inovação
Coordenador: Everton Luiz Vieira
Vice-coordenador: Sergio Luiz Silva Junior
Secretário: Bruno Carlos Silva
Reuniões: 2ª quinta-feira do mês
Horário: 19h30h às 21h
Local: CDL

Câmara Setorial de Material de Construção
Coordenadora: Marigel Desordi Gambatto Hardt
Vice-coordenador: William Escher
Secretária: Rosinete Haveroth
Reuniões: quinzenalmente, às terças-feiras
Horário: das 20h às 21h30
Local: CDL

CDL Jovem
Coordenador: Artur Tassinari Caminha
Vice-coordenador de marketing: William Escher
Vice-coordenador de finanças: Bruna Bortolon
Vice-coord. de Cronograma: Marcos Arnaut
Vice-coord. de eventos: Marcelo F. da Silva Jr
Reuniões: quartas-feiras, das 19h30 às 21h
Local: CDL

• Vice-presidente de Câmaras Setoriais: Julita Michels
E-mail: julita.michels@terra.com.br

• Gerente de Câmaras Setoriais: Marcos Jaroczinski
E-mail: marcos@cdljoinville.com.br
Telefone: 3461-2515
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Luz adequada é chamariz para as vendas
Você pode pensar que a iluminação
não interfere no volume de
vendas de uma empresa. Mas
um ambiente adequado pode
aumentar em até 30% as vendas
comerciais, segundo a arquiteta
Cristiana Salai, da Câmara
Setorial de Arquitetos da CDL.
Isso porque a luz é capaz de criar
uma atmosfera mais agradável, que
chame atenção, desperte o interesse
do cliente e o conduza à compra.
“Recentes estudos apontam que
a luz nos proporciona respostas
emocionais e psicológicas, além

da sua condição fisiológica de
estimular nossa percepção visual”,
afirma Neide Senzi, arquiteta
especialista em iluminação
reconhecida internacionalmente.
Neide ofereceu uma palestra
na CDL, em setembro de 2016,
sobre eficiência energética.
A visão humana sempre procura
olhar para os pontos iluminados.
Além disso, a luz é capaz de
valorizar os produtos, as cores
e as texturas e criar sensações.
“Uma boa estratégia é trabalhar
com uma iluminação difusa, para

iluminação geral, combinada
com lâmpadas de efeito, para a
iluminação de destaque– que deve
ser feito em pontos estratégicos
da arquitetura, do design de
interiores e dos produtos que
estão à venda”, sugere Cristiana.
A iluminação de um ambiente
comercial deve transmitir a
imagem que ele deseja transmitir.
Por isso, é importante levar em
consideração o perfil do público-alvo
(estilo, faixa etária predominante),
as características dos produtos
(variados ou exclusivos) e a própria

Na primeira foto, exemplo de luz focal, que destaca e valoriza certos produtos; na segunda, o foco é a luz difusa, que ilumina todo o ambiente

arquitetura do local, a fim de atender
às expectativas dos clientes. “Um
público mais popular pede uma
iluminação mais clara e uniforme. Já
um público mais elitizado pede uma
iluminação mais sofisticada, com
luzes e sombras”, indica Cristiana.

Lâmpadas LED
proporcionam descontos
de até 70% na conta
O grande diferencial dos
sistemas de lâmpadas de LED
é a capacidade que eles têm de
transformar energia em luz. Em
uma lâmpada incandescente, por
exemplo, menos de 10% da energia

14

que passa por ela é transformada
em luz e os outros 90% são
perdidos em forma de calor.
Já as lâmpadas de LED produzem
a mesma quantidade de luz
utilizando muito menos energia,
e quase não desperdiçam calor.
A estimativa é que uma lâmpada
de LED dure 17 anos se for usada
oito horas por dia, por exemplo,
ou seja, uma durabilidade
muito maior se comparada às
lâmpadas incandescentes.
O investimento em lâmpadas
de LED ainda é alto, mas,
considerando a economia de
energia e sua durabilidade, o

retorno vale a pena. “No mercado
competitivo, cada custo minimizado
pode ser a diferença entre lucro
e prejuízo, portanto, devemos
sempre visar à minimização de
custos com energia elétrica”,
afirma a arquiteta Neide Senzi.
Segundo a especialista em
iluminação, a economia em conta
de energia elétrica pode chegar a
70% com o uso de lâmpadas de
LED. “Apesar do custo inicial do
LED, deve-se também considerar
a sua amortização ao longo do
tempo e o interesse em considerar
a iluminação como uma ferramenta
de venda”, completa Neide.
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Câmara de Arquitetos
oferece consultoria gratuita
Desde setembro do ano passado,
a Câmara Setorial de Arquitetos
da CDL oferece consultorias
gratuitas a associados que queiram
rever o projeto de iluminação
de seus ambientes comerciais.
Trata-se do Projeto de Eficiência
Energética, uma parceria entre
a CDL, a Philuz e o Sicredi.
O processo funciona da seguinte

s
forma: o associado agenda uma
consultoria com um dos arquitetos
da Câmara. O atendimento dura em
torno de uma hora e não tem custos.
Caso seja necessário e o associado
queira contratar um projeto de
iluminação, a negociação é feita
diretamente entre ele e o arquiteto.
A Philuz Iluminação entra
na parceria como empresa
especializada em projetos de
eficiência energética. Os associados
à CDL que queiram fazer o Projeto

de Eficiência Energética terão
descontos de até 20% em mais de
30 produtos de iluminação. Já a
cooperativa de crédito Sicredi criou
uma linha de crédito especial com
taxas de juros abaixo de 2% ao mês
e prazo para pagamento em até 48
meses para participantes do projeto.
Agende uma consultoria com a
gerência das câmaras setoriais,
pelo telefone 3461-2515 ou pelo
e-mail marcos@cdljoinville.com.br.

CDL comemora Dia das Mães com jantar
A Câmara Setorial das Empreendedoras da CDL
de Joinville promoveu na noite de 4 de maio o
tradicional jantar do Dia das Mães. O evento reuniu
mais de 60 pessoas, com a presença de associados,
diretores, empreendedoras e com esposas e
maridos. A decoração das mesas foi feita pela

empreendedora Sirlene Oliveira Freitas Machado,
a Lene, e recebeu elogios, assim como o menu
servido por D’Marcos Buffett. No final, as mamães
receberam uma rosa das mãos do presidente da
CDL, Frederico Cardoso dos Santos (Fredy), e da
vice-presidente de câmaras setoriais, Julita Michels.

Participantes da Câmara das Empreendedoras, que organizou o jantar

Fredy entrega uma rosa para a
empreendedora Nadir Ana Pereira
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As metas da Delegacia Regional de Joinville

Delegada Tânia Harada (ao microfone) e gerente do IGP, Suellen Pericolo, participaram de plenária de associados

Tânia Harada, que assumiu a
Delegacia Regional de Polícia Civil
de Joinville no dia 1º de março deste
ano, substituindo o delegado Laurito
Akira Sato, e a gerente do Instituto
Geral de Perícias (IGP), Suellen
Pericolo, participaram da reunião
plenária de associados da CDL de
Joinville no dia 22 março. A delegada
falou de suas metas e a gerente
destacou alguns procedimentos
das vítimas de furtos e roubos que
ajudam muito na hora de fazer
a perícia nos locais de crimes.
Tânia Harada já atuou na delegacia
de Barra Velha e se destacou com
o trabalho de humanização que
vinha realizando desde 2015 na
Delegacia de Proteção à Criança,
ao Adolescente, à Mulher e ao
Idoso de Joinville. Ela destacou aos
associados da CDL que seu plano de
gestão é direcionado ao combate de
crimes patrimoniais, como furtos e
roubos a residências e comércios.
O objetivo, segundo a delegada,
é trabalhar para a comunidade
produtiva de Joinville ao invés
de direcionar o esforço somente
para a Delegacia de Homicídios,
por exemplo. “A partir da minha
experiência na Central de Polícia, vi
a necessidade de atender melhor
às vítimas de assaltos, muitos deles
sistemáticos”, afirmou Tânia.
A delegada regional também está
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centrando esforços na melhoria
do atendimento nas delegacias,
dando a atenção devida às vítimas
de crimes. “Porque não lembro
de ter prendido nenhum santo.
Há criminosos que foram presos
reiteradas vezes e estão em
liberdade. Que a lei seja interpretada
a favor das pessoas de bem, das
vítimas”, defendeu a delegada.

Investigação dos crimes
A gerente do IGP, Suellen Pericolo,
explicou que uma das funções do
Instituto de Perícia é auxiliar na
investigação dos crimes. “Temos
diversos setores técnicos que
atuam na análise de imagens e na
informática, que auxiliam na solução
de crimes em geral”, informou.
O IGP tem estrutura para pesquisar
digitais de autores de furtos, roubos
e outros delitos, mas, para que isso
traga resultados efetivos é preciso
que os locais dos crimes sejam
preservados, alertou Suellen. “A
preservação do local (do crime) é
primordial. Não encoste em nada,
para que a gente possa identificar
os vestígios deixados pelos
criminosos”, reforçou a perita.

Orientação aos lojistas
O IGP tem acesso ao banco
estadual de identidades/digitais. Se
o criminoso tem RG no Estado, é
possível identificá-lo, um trabalho

que é realizado somente em
Florianópolis e Joinville. O IGP de
Joinville também está implantando
um banco de digitais de criminosos,
o que facilitará a identificação em
qualquer tempo e circunstância.
Para que o IGP possa atuar, a
perita Suellen Pericolo destacou
a importância do boletim de
ocorrência. “É imprescindível que
as vítimas procurem a delegacia
mais próxima para registrar o
crime, para que os peritos possam
se deslocar ao local e façam
os exames”, pediu Suellen.
Uma orientação do setor que cuida
da análise das imagens das câmaras
de segurança é que os lojistas as
programem para gravar menos
tempo – entre dez a 15 dias, no
máximo. Desta forma, aumenta-se a
qualidade da imagem, o que facilita
no reconhecimento dos criminosos.

p l e n á r i a s

Região Norte/Nordeste
apresenta demandas
Para levar ao conhecimento de
representantes do poder público
e dos associados de Câmaras de
Dirigentes Lojistas as principais
demandas dos municípios da
Região Metropolitana do Norte/
Nordeste, a FCDL/SC promoveu,
em março, reunião na sede da CDL
Joinville. Presidentes de CDLs,
diretores distritais e dirigentes da
FCDL/SC falaram com autoridades
sobre problemas antigos, que
pedem soluções urgentes. Entre
eles, a duplicação da BR-280,
a limpeza e manutenção de
rodovias, a segurança pública, a
conclusão do campus da UFSC e
o atendimento hospitalar por meio
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Entre as autoridades presentes,
estavam o prefeito Udo Döhler,
os deputados estaduais Darci
de Matos, Dalmo Claro e
Fabrício Krelling, o presidente
da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina, Silvio Dreveck,
e o vice-secretário da Agência
de Desenvolvimento Regional,

Volnei Batista, representando a
secretária Simone Schramm.
Também participaram da reunião
o presidente da CDL Joinville,
Frederico Cardoso dos Santos, os
diretores distritais Yuri Zipperer (36º
Distrito), Neivor José Bussolaro
(20º Distrito), Odair Geovani Karvat
(17º Distrito), José Manoel Ramos
(18º Distrito), os presidentes
das CDLs dessas regiões e a
conselheira fiscal e do SPC Fátima
Regina Granemann, que também
é presidente da CDL de Mafra.

Pauta para o governo
Sobre a duplicação da BR-280, que
é uma rodovia federal, o presidente
da Alesc, Silvio Dreveck, se disse
pessimista em relação ao prazo
da obra. Já o presidente da CDL
de Joinville, Frederico Cardoso dos
Santos, falou sobre a possibilidade
de empresários da região bancarem
a duplicação da rodovia no trecho
entre o Itinga e o município de
Balneário Barra do Sul. A ideia
está sendo discutida com órgãos
governamentais e entidades.

Autoridades municipais e estaduais
participaram de reunião na CDL para
discutir as necessidades da região
Norte/Nordeste de SC

Na discussão sobre segurança
pública, reforçou-se a
necessidade de investimento
em tecnologia e investigação.
O encontro realizado em Joinville
faz parte do ciclo de reuniões de
Regiões Metropolitanas iniciado
em janeiro de 2017 pela FCDL/SC,
que ainda neste ano vai elaborar
uma pauta macrorregional com
as questões fundamentais e
estratégicas para o setor terciário
da economia e encaminhar
ao governo do Estado.
A reunião em Joinville foi
coordenada pelo presidente
da FCDL/SC, Ivan Tauffer, e
pelos vice-presidentes de
coordenação distrital, Olair
Klemtz, e administrativofinanceiro, Raulino Esbiteskoski.
As Regiões Metropolitanas
foram criadas em 2010. Naquele
ano, a Alesc promulgou a Lei
Complementar 495/10, que instituiu
em Santa Catarina 11 Regiões
Metropolitanas, distribuindo entre
elas os 295 municípios do Estado.
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A reforma trabalhista
Margarete Fernandes Santana e Álvaro Cauduro - Advogados no escritório CM&HW Advocacia

A reforma trabalhista ou Projeto de Lei 6787/2016,
cujo texto foi aprovado na Câmara de Deputados
no dia 26/4/2017, altera mais de 200 dispositivos
da CLT e é, sem dúvida, um dos assuntos mais
discutidos nas últimas semanas, juntamente
com a proposta da reforma da Previdência.
A intenção do governo com a reforma é a modernização
da legislação trabalhista, considerando que a CLT,
apesar de ter sofrido alterações desde sua criação,
em 1943, até os dias atuais, continua, a grosso modo,
engessando as relações de trabalho. E é exatamente
este cenário que o governo federal pretende modificar
ao flexibilizar a legislação trabalhista, pois a medida
trará equilíbrio às relações de trabalho e aumentará
a geração de empregos, o que, consequentemente,
vai tirar o País da estagnação econômica.
Entre outras previsões, a reforma trabalhista
irá valorizar as negociações coletivas previstas
constitucionalmente, pois, de acordo com as novas
regras, o pactuado irá prevalecer sobre o legislado,
trazendo, assim, mais segurança jurídica aos acordos
firmados entre empregados e empregadores.
Esta inovação busca trazer mais liberdade às
relações trabalhistas, eis que as partes poderão
negociar entre si os termos do contrato de trabalho,
sem a possibilidade de a Justiça do Trabalho
invalidar o acordo coletivo firmado, salvo algumas
exceções onde não caberá a negociação.
A reforma prevê ainda um maior equilíbrio nos litígios
da Justiça do Trabalho, trazendo ao autor algumas
obrigações antes inexistentes, como lhe atribuir o ônus
dos honorários periciais se a conclusão for desfavorável
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ao seu pedido e a imposição
ao pagamento de custas
em caso de ausência
injustificada nas
audiências,
entre outras
medidas
necessárias para a
modernização da
Justiça do Trabalho.
As novas regras visam
a filtrar o ajuizamento
de reclamatórias
trabalhistas, resolvendo em parte o
problema da Justiça do Trabalho, já abarrotada de
ações temerárias, onde, em muitos dos casos, o
objetivo principal não é efetivamente a busca pelos
direitos do trabalhador eventualmente suprimidos
na relação de emprego, mas, sim, a construção
do patrimônio às custas do ex-empregador.
O projeto da reforma trabalhista ainda passará pela
aprovação do Senado Federal, e certamente será
alvo de inúmeras discussões e protestos daqueles
que não concordam com o seu teor, pois toda
mudança de início gera certo desconforto. Caberá à
sociedade se adequar à nova roupagem da legislação
trabalhista, de forma que predomine o equilíbrio
nas relações de trabalho, visando à retomada do
crescimento da economia, que é o objetivo principal
da medida adotada pelo governo federal.

s i n d i l o j a s
ARTIGO

A diferenciação dos preços ao
consumidor - Medida Provisória 764/2016
Rosalbo Ferreira Júnior - Assessor jurídico do Sindilojas Joinville e Região

O governo federal editou no final do ano de
2016 a Medida Provisória n. 764, que trata
especificamente sobre a diferenciação de preços
de bens e serviços oferecidos ao público.
O texto autoriza os empresários a praticar a
diferenciação de preços, em função do prazo
ou do instrumento utilizado na efetivação da
compra e, consequentemente, do pagamento.
E mais: o texto da Medida Provisória 764/2016
anula, inclusive, qualquer cláusula contratual
que venha a proibir ou restringir a diferenciação
de preços ofertada pelo empresário.
Mas o que isso quer dizer na prática ou no
dia a dia? Significa dizer que o empresário ao
estabelecer o preço do produto ou serviço,
poderá praticar um preço diferenciado para
as mais diversas formas de pagamento.
Sendo mais específico: por exemplo, em uma venda o
empresário poderá praticar um preço para pagamento
em dinheiro à vista, outro para pagamento à vista através
de cartão de débito ou crédito e ainda outro preço
para vendas com cheques ou pagamentos a prazo.
Um ponto importante ao qual o empresário deverá ficar
atento é com a comunicação. Como a Medida Provisória
não menciona nada a respeito, o empresário que
passe a utilizar ou se beneficiar das novas regras tem a
obrigação de informar em local claro, seja na etiqueta ou
outro local, se possível em destaque e fácil visualização,
a diferenciação aplicada nos preços mediante o
tipo e a forma de pagamento, a fim de se evitar
constrangimentos e/ou qualquer dano para consumidor.
Apesar da ótima notícia para os empresários,

acreditamos que seja o mercado que vai regular a
utilização desta Medida Provisória, para que, em um
futuro próximo, possamos concluir se foi boa ou não
para o comércio em geral. O que podemos identificar
é que a medida deixa o empresário livre para exercer
sua profissão da maneira que melhor entender, ficando
a cargo de cada um conhecer, identificar e decidir o
melhor caminho para o crescimento do seu negócio, seja
utilizando as novas regras ou não. Sucesso a todos.

Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018
No embalo das reformas para aquecer a economia
do País, nos deparamos mais uma vez com a
época da negociação da Convenção Coletiva
de Trabalho para o período 2017/2018.
Por certo que, diante da proposta de reforma trabalhista,
que tem tudo para ser aprovada também pelo Senado,
a Convenção Coletiva torna-se ainda mais importante,
posto que um dos pontos principais é transformar a
negociação ou o que for negociado em algo que passa
a ter um grande valor entre empresa e empregado.
Desta forma, é de fundamental importância estabelecer
uma negociação saudável e que venha agradar o
maior número de empresas possíveis, pois, em um
futuro próximo, a Convenção terá mais força que os
artigos da lei, ou seja, o negociado sobre o legislado.
Sendo assim, contamos com sua participação para
aprimorarmos o instrumento de Convenção Coletiva do
período 2017/2018. Envie sua sugestão para o e-mail
jurídico@sindilojasjoi.com.br ou participe de nossa
Assembleia. Não deixe de contribuir. Sua participação
faz toda a diferença. Juntos nos fortalecemos.
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