
Confira os detalhes da reviravolta na legislação trabalhista, com a
alteração de mais de cem pontos da CLT, criada em 1943.

As novas regras passam a valer em novembro. 

Páginas 4 a 8

Confira os horários de 
Natal para o comércio 
de rua e os shoppings
Páginas 16 e 17
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Esteja no caminho do cliente
Encontro Regional de Vendas promovido pela CDL de Joinville 
destaca a necessidade de as empresas se adequarem aos 
novos tempos das mídias sociais, sem deixar de lado o bom 
relacionamento com o cliente. Garanta seu ingresso.
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Central Telefônica: 3461-2500

Consultas SPC Exclusivo Associados:  3441-0136
 Atendimento: 8h às 18h
 Digital das 18h às 8h

Recepção CDL/DEACON  3461-2549 / 3461-2500

Institucional/Eventos 3461-2573

Comunicação  3461-2535 

Marketing 3461-2571

Comercial 3461-2548 / 3461-2551

Suporte Técnico 3461-2518 / 3461-2552

Alertas 3461-2552

Câmaras Setoriais 3461-2515

Jurídico 3461-2558

Financeiro 3461-2512 / 3461-2513

Compras 3461-2559

Registros e Cancelamentos SPC 3461-2552

CDL Celular 3461-2560

CDL Saúde / Certificado Digital 3461-2522

Os tempos atuais poderiam ser identificados 
pelo sinônimo de “mudança”. Desde a revolução 
industrial, o Brasil e o mundo não experimentavam 
tantas transformações, a maioria puxada 
pela tecnologia. A internet virou o mundo e os 
negócios de ponta-cabeça, e cabe a nós estar 
atentos e buscar entender 
essa nova realidade, sob o 
risco de comermos poeira.
Nunca mexeram tanto nas nossas 
certezas. A crise financeira, 
política e moral, que atinge em 
cheio o País, também nos deixa 
desnorteados. Neste sentido, 
a revolta é compreensível, mas 
não podemos somente reclamar. 
Para sair do atoleiro e fazer 
frente a tempos tão difíceis, e 
também tão instigantes, vale a 
antiga receita: trabalhar e ficar 
de olhos bem abertos - para 
aprender e empreender.
Em meio a tantas notícias ruins, 
uma mudança protagonizada 
pelo Congresso Nacional e 
a presidência da República 
está trazendo um pouco de alento ao Brasil: a 
Reforma Trabalhista. As novas regras entram 
em vigor na primeira quinzena de novembro 
deste ano. Para orientar nossos associados, 
esta edição do informativo “CDL em ação” traz 
uma reportagem especial sobre o assunto, com 

detalhes sobre como eram e como ficam as 
relações entre patrões e empregados a partir 
de agora. Você pode conferir nas páginas 4, 
5, 6, 7 e 8, além do artigo na página 18.
A CDL quer também ajudar o leitor a repensar as 
ações diante da realidade de intensas e frequentes 

mudanças. Para tanto, o Encontro 
Regional de Vendas deste ano, 
marcado para 7 de novembro, 
traz duas palestras que tratam 
da essência de qualquer 
empreendimento atual: marketing 
digital e bom relacionamento 
com o cliente. Mais detalhes 
estão nas páginas 10 e 11.
A entidade também promoveu 
em outubro, por meio da Câmara 
Setorial de Tecnologia, a segunda 
edição do Café Tec, que reuniu 
três empresas para falar de 
planejamento e comunicação 
nas redes sociais”. O assunto 
está nas páginas 12 e 13.
E como já estamos a 
caminho do Natal, é 

importante o associado conferir nas páginas 
16 e 17 os horários de funcionamento do 
comércio de rua e dos shoppings definidos na 
Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018. 
Artigo da página 19 também trata da CCT.
Ótimas transformações e ótimos negócios a todos!

Precisamos ficar atentos para 
acompanhar as mudanças

“As novas regras 
entram em vigor na 
primeira quinzena 

de novembro deste 
ano. Para orientar 

nossos associados, 
esta edição do 

informativo CDL 
em Ação traz uma 

reportagem especial 
sobre o assunto [...]”
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A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, 
a Associação Empresarial de Joinville (Acij), a 
Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro 
e Médias Empresas (Ajorpeme) e a Associação dos 
Comerciantes de Material de Construção (Acomac) 
estão construindo um projeto para promover o aumento 
da segurança em Joinville. A ideia é inibir os crimes, 
com a utilização da tecnologia, da capacitação, da 
expansão do trabalho in loco e da reinserção dos 
presidiários, por meio da união da sociedade civil.
Uma série de reuniões já foi realizada com instituições 
de Joinville. No dia 26 de setembro, o projeto foi 
apresentado ao comandante do 8º Batalhão da Polícia 
Militar, Jofrey Santos Silva, no 8º BPM. O texto receberá 
as contribuições da Polícia Militar, principalmente 

A CDL de Joinville formou uma comissão para 
tratar de assuntos relacionados à área central 
da cidade, entre os quais, os prejuízos causados 
pelas inundações e o aumento do número de 
vendedores ambulantes e de moradores de rua.
A Comissão de Demandas da Área Central, integrada 
por diretores da CDL e lojistas, realizou duas reuniões 
em setembro. Uma delas ocorreu no dia 26 de setembro, 
da qual participaram o vice-presidente da entidade, 
José Manoel Ramos; o diretor superintendente Jorge 
Domingues; o conselheiro Milton Krüger; e o empresário 
Sandro Rudnick. Como convidados estiveram o diretor 
da Secretaria de Assistência Social, Fábio Luís de 
Oliveira; a coordenadora de concessões e permissões da 
Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Milene Stahl; e o 
coordenador de fiscalização da Sema, Raphael Cunha.
Os representantes das duas secretarias explicaram 
como e quando se faz a fiscalização e o controle 
social dos vendedores ambulantes que atuam no 
município, em especial daqueles que ocupam as 
calçadas da área central, e também dos moradores 
em situação de rua. Fábio agradeceu a oportunidade 
e se colocou à disposição da CDL para trabalhar em 

n o t í c i a s

Entidades constroem projeto de segurança

Em busca de soluções para a área central 

Comissão de Demandas da Área Central realizou 
duas reuniões em setembro.

Lideranças empresariais apresentaram o projeto de segurança 
ao comandante Jofrey Santos Silva.

• Intimidar a ação da criminalidade existente e servir de 
documentário complementar e paralelo nas investigações 
de crimes, através do uso de câmeras, monitoramento das 
imagens e de plataformas de inteligências em rastreabilidade.

• Auxiliar o monitoramento em tempo real a um 
custo reduzido, através de drones.

• Disponibilizar tornozeleiras, junto ao sistema judiciário, 
para que mantenha o controle dos apenados que 
estiverem fora do complexo penitenciário.

• Aumentar a área predial na Penitenciária Industrial 
de Joinville, para intensificar e diversificar os tipos de 
trabalhos internos a serem realizados pelos apenados, 
bem como ampliar o espaço para capacitação.

• Capacitar os apenados em diversas áreas 
operacionais, buscando dar alternativas de inserção 
na sociedade e na comunidade produtiva.

• Buscar a recolocação no mercado de trabalho para aqueles 
que deixarem o sistema prisional, como resultado do projeto.

Objetivos específicos da iniciativa:

parceria na busca de soluções para as demandas.
José Ramos parabenizou os três pelo trabalho e 
lembrou que uma grande parte dos joinvilenses não 
tem conhecimento das diversas ações desenvolvidas 
na área social da cidade. O vice-presidente explicou 
que os objetivos da comissão vão muito além 
das críticas. “Queremos buscar soluções e ser 
parceiros da administração pública, porque não 
adianta só reclamar”, afirmou José Ramos.

sobre os aspectos técnicos do monitoramento 
da criminalidade. O documento também deverá 
será levado para apreciação da Polícia Civil.
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Como fica a relação entre patrões e 
empregados com a Reforma Trabalhista

A partir de novembro, as relações entre patrões e 
empregados nunca mais serão as mesmas. Neste 
mês, passa a valer a tão comentada Reforma 
Trabalhista, aprovada pelo Congresso e pelo 
Senado em julho e sancionada em seguida pelo 
presidente Michel Temer. O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, garante que as novas regras 
valerão para todos os contratos que estão em 
vigor no País, sejam novos ou antigos. 
A advogada Margarete F. Santana, do escritório 
CM&HW, afirma: “Em regra, todas as relações 
de trabalho formalizadas estarão sujeitas à 
nova legislação, mas a matéria certamente 
ainda será objeto de inúmeras discussões na 
jurisprudência trabalhista”. A nova lei não atinge 
os servidores públicos e os autônomos.
Desde 13 de julho, quando o presidente Michel 
Temer sancionou o projeto de lei da reforma 
trabalhista, o assunto faz parte das mais variadas 
rodas de conversa, tanto de empregadores 
quanto de empregados. Três meses depois, 
ainda há dúvidas. Não é para menos. O texto faz 
uma reviravolta na legislação trabalhista, com a 
alteração de mais de cem pontos da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), criada em 1943, 
no governo do presidente Getúlio Vargas.
Com pontos polêmicos, deve haver modificações até 
o final de outubro, por meio de uma Medida Provisória 
(MP). O governo federal enviou ao Congresso 
Nacional uma minuta com os pontos da MP com 
a qual pretende alterar a reforma trabalhista. São 
pelo menos dez itens que podem ser modificados, 
como o trabalho intermitente, a jornada 12 por 
36 horas e o trabalho em condições insalubres 
de gestantes e lactantes (confira na página 8).
A Medida Provisória que vai alterar esses itens deve 
ser publicada em outubro, portanto, fique atento 
aos noticiários. Qualquer mudança também será 
publicada no site da CDL (www.cdljoinville.com.br).

Empresários comemoram as novas regras
Os empresários são unânimes na aprovação das 
novas regras trabalhistas. Para o presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, 
Frederico Cardoso dos Santos (Fredy), a Reforma 
Trabalhista vai ajudar o Brasil. “O País passará a viver 

Ivan Roberto Tauffer, 
presidente da FCDL/SC.

Frederico Cardoso dos Santos, 
presidente da CDL de Joinville.

um novo momento. Vai melhorar a relação entre 
empregadores e empregados e reduzir o desemprego, 
porque o custo das contratações será menor. Também 
haverá menos riscos de ex-empregados agirem de má 
fé com ações na Justiça do Trabalho”, enumera Fredy.
O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), Ivan Roberto 
Tauffer, afirma que a reforma representa uma nova 
era na lei trabalhista brasileira ao melhorar as relações 
entre patrões e empregados, valorizar os acordos 
coletivos, permitir a readequação de jornadas de 
trabalho e a prevalência dos acordos, entre outras 
conquistas. “A nova legislação é flexível, desburocratiza 
muitos procedimentos e vai promover o entendimento, 
evitando demandas que acabavam indo para o 
Tribunal do Trabalho e sobrecarregavam o Judiciário. 
A lei reflete a evolução do mercado e dos profissionais 
de todas as áreas de atuação”, afirma Tauffer.
“Como destacou, com muita propriedade, o presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra 
Filho, na cerimônia de sanção da reforma, todos 
nós queremos a mesma coisa: proteção para o 
trabalhador, segurança jurídica para empresas, que 
haja investimentos no Brasil e que a economia volte 
a crescer”, disse o presidente da FCDL/SC. “Agora é 
hora de votar as demais reformas que precisam ser 
implementadas, como a da Previdência e a Tributária, 
para que finalmente o País volte a trilhar o caminho do 
crescimento, em um ambiente favorável para negócios 
e para a geração de empregos e renda”, acrescentou.
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COMO ERA COMO FICA

Contrato de 
Trabalho Parcial

• O contrato a tempo parcial poderia ser de no máximo 
25 horas semanais, sem possibilidade de horas extras.
• As férias eram proporcionais.
• Não havia a possibilidade da conversão de 
1/3 das férias em abono pecuniário.

• O contrato a tempo parcial passou a possibilitar:
• Jornada semanal de até 30 horas semanais, 
sem possibilidade de fazer horas extras.
• Jornada semanal de 26 horas semanais, com 
possibilidade de fazer até 6 horas extras, com 
acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal.
• Compensação de horas extras até a semana posterior.
• Fracionamento das férias e abono pecuniário de 1/3.

Regulamentação 
do Teletrabalho

• O contrato a tempo parcial poderia ser de no máximo 
25 horas semanais, sem possibilidade de horas extras.
• As férias eram proporcionais.
• Não havia a possibilidade da conversão de 
1/3 das férias em abono pecuniário.

• A nova lei regulamenta o chamado teletrabalho 
(trabalho remoto / “home office”).
• Possibilidade de regime misto (teletrabalho e 
trabalho presencial em determinados eventos) 
e de alteração entre os dois regimes, desde que 
mediante mútuo acordo entre as partes.
• Não haverá controle de jornada de trabalho.
• Disposições relativas ao trabalho serão pactuadas 
no contrato de trabalho (equipamentos, reembolso 
de despesas etc.) que não integram o salário.
• O empregador deverá orientar sobre segurança no 
trabalho, termo de ciência e comprometimento.

Contrato 
de Trabalho 
Intermitente

• Sem disposição na legislação anterior.

• Deve ser pactuado por escrito. 
• Sem exclusividade. 
• O empregado deve ser comunicado com 
pelo menos 3 dias de antecedência.
• Trabalhador poderá recusar quando comunicado.
• Multa de 50% da remuneração em 
caso de ausência injustificada.
• Direito a férias de 30 dias.
• Pagamento proporcional das verbas (férias, 13° 
Salário, FGTS) em cada período trabalhado.
(Deve haver mudanças em alguns destes pontos - veja na página 8)

Trabalho da 
Mulher

• Era vedado o trabalho da gestante e 
lactante em qualquer local insalubre.
• A empregada tinha direito ao intervalo de 15 
minutos antes da prorrogação de jornada (art. 384)

• Fica permitido o trabalho em Ambiente Insalubre 
(grau mínimo e médio) da empregada gestante, salvo 
em caso de proibição expressa do médico que a assiste.
• No período de amamentação o afastamento da 
atividade insalubre em qualquer grau também está 
condicionado à apresentação de atestado médico.
• Revogado o intervalo de 15 minutos antes da 
prorrogação da jornada de trabalho das mulheres.
(Deve haver mudanças nestes pontos - veja na página 8)

Tempo à 
disposição do 
empregador

• Independentemente do que o empregado ficasse 
fazendo na empresa, os minutos excedentes a 10 
minutos diários eram considerados como extras.

• Não se considera mais como tempo à disposição 
do empregador, para fins de horas extras, o tempo 
em que o empregado estiver nas dependências 
da empresa para exercer atividades particulares 
como práticas religiosas, descanso, estudar, lazer, 
troca de roupa ou uniforme, quando não houver 
obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, 
buscar proteção pessoal em face de insegurança 
nas vias públicas ou más condições climáticas.

Fracionamento 
de Férias

• As férias não podem ser fracionadas, exceto 
em casos excepcionais em até dois períodos.
• Vedado o fracionamento para 
maiores de 50 e menores de 18.

• Fracionamento de férias em até 3 períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior 
a 14 dias corridos e os demais não poderão 
ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
• O início deve ocorrer no mínimo 2 dias antes de 
um feriado e repouso semanal remunerado. 
• Empregados menores de 18 anos e acima 
de 50 anos poderão fracionar as férias.
• Mediante mútuo acordo entre as partes.
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COMO ERA COMO FICA

Intervalo 
Intrajornada, 
Descanso e 

Refeição

• Jornada superior a 6 horas o período de (intervalo 
intrajornada) é de, no mínimo, uma hora.
• A redução somente pode ocorrer se 
houver autorização do MTE.
• Pagamento de hora cheia em caso de supressão 
do intervalo, mesmo que parcialmente.

• Possibilidade de redução do intervalo para descanso 
e refeição para 30 minutos diários por meio de 
acordo coletivo, que prevalece sobre a legislação.
• Em caso de supressão do intervalo será 
devido somente o tempo suprimido, sendo 
remunerado de forma indenizada.

Horas In Itinere

• Se o local é de difícil acesso ou não abrangido 
por transporte público, e este era fornecido pelo 
empregador, o tempo gasto para deslocamento 
era considerado como tempo de serviço e 
computado na jornada de trabalho.

• O período de deslocamento não será mais considerado 
tempo à disposição, em qualquer situação.

Remuneração

• O pagamento de prêmio, gratificações, ajudas de 
custo, dentre outros pagos pela empresa, integravam 
a remuneração para todos os efeitos legais.
• Diárias de Viagem possuíam natureza salarial quando 
ultrapassavam 50% da remuneração do empregado.

• Os prêmios, gratificações e ajudas de custo, mesmo 
que habituais, não se incorporam ao Contrato de 
Trabalho e não constituem base de incidência de 
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Banco de Horas • Poderia ser pactuado somente por meio de acordo 
coletivo, autorizado via convenção coletiva de trabalho.

• Possibilidade de estipulação de Banco de Horas 
mensal ou semestral por Acordo Individual.
• Possibilidade de acordo tácito, quando a 
compensação da jornada ocorrer no mesmo mês.
• A prestação habitual de horas extras não 
descaracteriza o acordo de compensação.

Jornada 12x36 • Pactuado somente mediante previsão 
mediante acordo coletivo de trabalho.

• Possibilidade de adoção do regime 
12x36 através de acordo individual.
• Possibilidade de adotar esta jornada em locais 
insalubres, sem a necessidade de licença prévia do MTE.
• Intervalos intrajornada observados ou indenizados.
(Deve haver mudanças em alguns destes pontos - veja na página 8)

Equiparação 
Salarial

• Dentre outros requisitos, o empregado que 
pretendia equiparar o salário a outro deveria ter pelo 
menos dois anos de trabalho na mesma função.

• Com a reforma, para o trabalhador se 
equiparar a outro em termos salariais, deve:
• Trabalhar no mesmo estabelecimento 
comercial do paradigma.
• Ter ao menos 4 anos de serviço 
para o mesmo empregador. 
• Ter ao menos 2 anos na mesma função do paradigma.
• As regras não se aplicam se a empresa possuir 
quadro de carreira criado por regulamento interno 
da empresa ou via norma coletiva de trabalho.
• Fica desobrigada a homologação do quadro 
de carreira pelo Ministério do Trabalho.

Quitação Anual 
dos Direitos 
Trabalhistas

• Sem disposição na legislação anterior.
• É facultado as partes firmar a quitação anual das 
obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria. 
• Discriminar as verbas que estão sendo quitadas.

Contribuição 
Sindical

• A Contribuição Sindical era descontada do empregado 
no valor de um dia de salário, de forma obrigatória.
• O empregador também estava obrigado 
a contribuir ao sindicato de sua categoria 
econômica, no mês de janeiro de cada ano.

• O desconto da contribuição sindical ficará 
condicionado à autorização prévia e expressa 
do empregado e opção do empregador.

Grupo 
Econômico

• Empresas integrantes de um mesmo grupo 
econômico são solidariamente responsáveis 
pelas obrigações trabalhistas uma das outras.

• A reforma estabeleceu nova regra para o grupo 
econômico, por exemplo, que não configura grupo 
a mera identidade de sócios, sendo necessárias, 
para tanto, a demonstração do interesse integrado, 
a efetiva comunhão de interesses e a atuação 
conjunta das empresas dele integrantes.

e s p e c i a l
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COMO ERA COMO FICA

Término do 
Contrato de 

Trabalho

• Havia a prática costumeira das empresas 
fazerem o “acordo” no momento da rescisão, 
onde o empregado seria demitido na modalidade 
sem justa causa, poderia sacar o FGTS, 
devolvendo a multa de 40% ao empregador. 
• Tinha direito ao SeguroDesemprego.
• Tal possibilidade não tinha previsão em lei e 
não era reconhecida pela Justiça do Trabalho.
• Homologação perante o sindicato da categoria para 
contratos de trabalho com vigência superior a um ano.
• Pagamento das verbas rescisórias no dia seguinte 
ao término do aviso prévio trabalhado, ou dez dias 
após a concessão do aviso prévio indenizado.

• Abriu-se a possibilidade de extinção do contrato 
por mútuo acordo entre empresa e empregado, 
caso em que será devido ao empregado:
• 50% do aviso prévio indenizado.
• Multa de 20% do FGTS. 
• As demais verbas rescisórias serão 
quitadas na integralidade.
• Saque do saldo do FGTS no percentual de 80%.
• Sem direito ao seguro-desemprego.
• A nova lei eliminou a necessidade de 
homologação da rescisão do contrato de trabalho 
perante o Sindicato ou órgão local do MTE. 
• Verbas rescisórias devem ser pagas em 10 
dias, a contar do término do contrato.

Negociação 
Coletiva

• O que estava previsto em lei prevalecia sobre aquilo 
que era pactuado entre empregado e empregador.
• Em caso de divergência entre as normas, prevalecia 
aquilo que fosse mais benéfico ao empregado, 
desprestigiando os acordos e convenções coletivas.

• O pactuado prevalece sobre o legislado.
• Havendo divergência entre o acordo coletivo 
e o acordo individual, este prevalece.
• Maior flexibilidade para os pactos entre empregador 
e empregado, prestigiando os acordos individuais.
• O Acordo Coletivo prevalecerá sobre a 
Convenção Coletiva de Trabalho. (Art. 620 CLT)
• O desconto da contribuição sindical ficará 
condicionado à autorização prévia e expressa 
do empregado e opção do empregador.

Terceirização • Antes da reforma trabalhista não era possível 
terceirizar a atividade-fim da empresa.

• Com a reforma, abriu-se a possibilidade de terceirizar 
qualquer atividade da empresa, inclusive a principal.
• Observância das regras para a contratação 
de empresa terceirizada.
• Observância do prazo de 18 meses para demissão e 
recontratação de exempregado como terceirizado.

Trabalhador 
Autônomo • Sem previsão na legislação anterior

• A nova lei declara expressamente que a contratação 
do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades 
legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua 
ou não, afasta a qualidade de empregado.
• Deverá haver cautela na aplicação deste 
dispositivo, pois somente o trabalho efetivamente 
autônomo, sem subordinação, não configura vínculo 
empregatício, em razão do princípio da primazia 
da realidade aplicada ao direito do trabalho.

Processo 
Trabalhista

• Preposto empregado.
• Sem Honorários de Sucumbência.
• Ausência injustificada do reclamante na 
audiência inicial: arquivamento da ação 
trabalhista, sem condenação em custas.
• Honorários periciais: quando vencido o 
empregado: Responsabilidade da União.

• O preposto em audiência não precisa 
mais ser empregado da empresa.
• Honorários de sucumbência: o vencido no processo 
arcará com um percentual a título de honorários ao 
advogado da parte vencedora, a ser arbitrado pelo juiz.
• Honorários periciais em caso de sucumbência 
do empregado: responsabilidade do reclamante 
em arcar com os honorários do perito, mesmo 
se beneficiário da Justiça Gratuita.
• Condenação em litigância de má-fé, tanto 
para o autor como para a reclamada. Antes não 
era regulamentado pela lei trabalhista.

e s p e c i a l
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Pontos da reforma trabalhista
que podem ser alterados 
Um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista está 
relacionado ao trabalho das mulheres grávidas e lactantes. 
Diante das críticas contra este e outros itens do texto, o 
governo federal resolveu editar uma Medida Provisória e 
mandar ao Congresso Nacional com alterações na reforma 
trabalhista. Tudo deve estar corrigido até novembro.
Confira:

 Gestantes em trabalho insalubre
Um dos itens do texto da Medida Provisória encaminhada ao 
Congresso pelo governo federal com alterações no projeto 
de lei da reforma trabalhista impede que grávidas e lactantes 
trabalhem em atividades com qualquer grau de insalubridade, 
como prevê a CLT hoje. O texto original da reforma prevê que 
as mulheres nessas condições só seriam afastadas em caso de 
grau máximo de insalubridade, liberando-as para locais com 
insalubridade média ou mínima e afastando-se somente se 
apresentassem atestado médico. Conforme a minuta da MP, 
as gestantes poderão, sim, trabalhar em atividades de graus 
médio e mínimo de insalubridade, mas apenas se apresentarem 
de forma voluntária o atestado médico liberando-as para isso.

 Sem acordo individual para jornada 12x36
A MP retira a possibilidade de a jornada 12X36 seja 
estabelecida em acordo individual. A jornada de 12 horas 
seguidas de 36 horas de descanso só poderá ser firmada por 
acordo ou convenção coletiva, portanto, por meio de sindicato.

 Hora extra em local insalubre
A MP revoga o artigo que permite que a prorrogação do 
trabalho em local insalubre possa ser determinada por acordo 
coletivo com força de lei. E estipula que o enquadramento 
do grau de insalubridade de um local de trabalho (alta, 
média ou baixa) só poderá ser fixada por acordo coletivo 
desde que “respeitadas, na integralidade, as normas de 
saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou 
em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho”.

 Cálculo da indenização por dano moral
A Medida Provisória também sugere que o cálculo 
das indenizações seja feito tendo por base o teto 
do benefício do INSS, atualmente em R$ 5.531,31, e 
não tendo como referência o salário do empregado, 
como prevê o texto original da reforma.

 Quarentena para trabalho intermitente
O MP estipula uma quarentena de 18 meses entre a 
demissão de um trabalhador e a sua recontratação 
pelo mesmo empregador em jornada intermitente. O 
empregado também poderá rescindir o contrato depois 
de um ano sem convocações por parte do patrão.

 Representante dos empregados 
dentro da empresa
Os sindicatos reclamaram, e MP modifica o artigo que 
trata da criação de uma comissão de representantes dos 
empregados dentro da empresa. O novo texto especifica 
que essa comissão não pode substituir a função do sindicato. 
Também estabelece como “obrigatória a participação 
dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho”.

 Trabalho intermitente: fim da 
multa por não comparecimento
A MP acaba com a multa de 50% prevista a trabalhadores 
que se comprometem com o serviço e não aparecem 
e também prevê que eles podem rescindir o contrato 
após um ano sem convocações por parte do patrão.

 Saque de 80% do FGTS para intermitente
Conforme a minuta da PM, os trabalhadores intermitentes 
poderão também sacar até 80% do Fundo de Garantia 
pelo Tempo de Serviço (FGTS) em caso de rompimento do 
contrato. Mas não terão acesso ao seguro-desemprego.

e s p e c i a l
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Encontro Regional de Vendas mostra 
como estar no caminho do cliente

Sua empresa está presente na internet? Obtém 
resultados e consegue explorar todas as 
potencialidades das mídias sociais nas vendas? 
Atenta a esta necessidade e a outras que também 
são importantes para a administração de empresas 
e a geração de negócios, como um relacionamento 
bem resolvido com o cliente, a CDL de Joinville 
traz esta temática para a 6ª edição do Encontro 
Regional de Vendas. O evento ocorrerá na noite de 
7 de novembro, às 19h30, com o tema “Da internet 
ao balcão. Esteja no caminho de seu cliente”.
O evento prevê duas palestras: “Mídias Sociais 
e Marketing Digital para o varejo e pequenas 
empresas”, com Juarez Vinícius Miglioli, professor 
com pós-graduação em gestão da comunicação 
em mídias digitais e especialista em marketing 
digital; e “Atendimento Extraordinário para 
Vendas e Resultados”, com Edson Oliveira, 
administrador de empresas, pós-graduado em 
gestão de recursos humanos e em gestão de 
marketing, com especialização em psicodrama.
A palestra do professor e especialista em Marketing 
Digital Juarez Miglioli será um treinamento prático 
para você descobrir de que forma a internet 
pode ajudá-lo e quais redes sociais são mais 
interessantes para a divulgação de sua empresa. 
Vai aprender também a definir seu público-alvo 
e a planejar ações. Como diz o palestrante, “o 
marketing digital vai lhe ajudar a impulsionar as 
vendas, mas, antes de tudo, ele é uma forma de 
relacionamento e comunicação com seu cliente”.
O cliente o achou na internet e vai até sua loja 
física. E agora? O atendimento no balcão pode 
ser a continuação do que ele já viu, pesquisou ou 
até conversou com sua empresa pela internet. 
Este é o momento para fechar a venda e encantar 
o cliente. É sobre isso que Edson Oliveira falará 

DA INTERNET AO BALCÃO.ESTEJA NO CAMINHO
DE SEU CLIENTE

Auditorio
Mitra
Diocesana07.NOV

Local:

Ingressos em:
CDL Joinville
Rua MinistroCalogeras, 867

R. Jaguaruna, 147

Investimento:
R$ 60,00
R$ 50,00 (a  partir   de 3 ingressos

Juarez Vinícius Miglioli 
MÍDIAS SOCIAIS E MARKETING DIGITALPARA O VAREJO E PEQUENAS EMPRESAS 
Seus clientes e seus concorrentes estão na internet. Você também precisa estar lá. Mas não basta estar, é preciso saber em que mídias estar e o que fazer em cada uma delas. A internet é um meio cheio de possibilidades para o cliente encontrar sua empresa, para se relacionar com ela e converter isso em vendas de forma efetiva. E o melhor de tudo: ela foi feita para todos: micro, pequenas e grandes empresas.

Edson Oliveira
ATENDIMENTO EXTRAORDINÁRIOPARA VENDAS E RESULTADOS 
O cliente encontrou sua empresa.E agora? O relacionamento com o cliente é uma das chaves do sucesso, aproveite todas as formas possíveis para fazer isso. Ser extraordinário é fazer tudo o que for necessário para alcançar resultados: traçar metas, adequar-se às mudanças, entender e atender às necessidades que surgem no cotidiano dos clientes. 

encontrodevendas@cdljoinville.com.br | 3461-2548

Informacoes

19h30

Garanta seu ingresso!

na segunda palestra da noite, “Atendimento 
Extraordinário para Vendas e Resultados”.
Para ser extraordinário é preciso entender as 
mudanças nos hábitos dos clientes, aprender a 
ser mais consultor de vendas do que vendedor, 
conhecer técnicas que fazem um atendimento ser 
excelente, saber construir metas e acreditar, querer 
ser extraordinário e se comprometer com isso.

O 6º Encontro Regional de Vendas será realizado no auditório da Mitra Diocesana de Joinville (rua 
Jaguaruna, 147). Os ingressos custam R$ 60,00 (para as duas palestras) e a partir do terceiro ingresso 
comprado, cada um sai pelo valor de R$ 50,00. Para mais informações e compra de ingressos, 

escreva para encontrodevendas@cdljoinville.com.br ou ligue para (47) 3461-2548.

Leia as entrevistas com os palestrantes nas páginas 10 e 11.

e v e n t o s
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CDL de Joinville - Quais os 
principais motivos para uma 
empresa não ter sucesso 
nas redes sociais?
Juarez Miglioli -  1) Não ter um 
planejamento definido, constituído 
de seus objetivos com o marketing 
digital, que, com certeza, vai 
muito além da venda em si. 2) 
Ignorar as redes sociais, pois é 
lá que seu público com certeza 
está. 3) Outro erro comum é 
achar que não há necessidade 
de investimentos. Achar que ficar 
fazendo postagens no Facebook 
simplesmente resolverá. 4) Não 
buscar ajuda profissional. Seja 
para trabalhar internamente, 
seja para contratação de 
terceiros. 5) E, com certeza, não 
ter estratégias bem definidas 
para alinhar a comunicação do 
marketing com vendas. Existem 
muitas pontas soltas entre eles.

CDL - O que é mais importante 
para fazer no marketing digital?
Juarez - Para começar o marketing 
digital de maneira correta é preciso 
montar um bom planejamento, 
definindo para quem realmente 
você quer vender, quem realmente 
é seu público-alvo. Ainda neste 
planejamento é necessário incluir 
como será sua atuação nas 
redes sociais, sua comunicação, 
como fará a mensuração e 
quais serão os indicadores 
de que está indo no caminho 
certo. Sem acompanhamento, 
não saberá como corrigir e 
melhorar seus resultados.

Juarez 
Vinícius 
Miglioli

CDL - Como você pode aproveitar 
a conversa com o cliente para 
coletar dados importantes 
para seu marketing?
Juarez - Aí é que está. Estando não 
apenas “ali” nas redes sociais, mas 
participando, acompanhando o que 
seu público curte e compartilha. 
Analisando as interações do seu 
público, você consegue obter 
informações preciosas que poderão 
lhe dar feedbacks para criar novas 
ações e estratégias para melhorar 
o relacionamento e criar maiores 
oportunidades de negócios.

CDL - Três dicas importantes 
para a empresa se dar bem 
nas redes sociais.
Juarez - 1) Não pense em vender 
produtos, pense em relacionamento. 
2) Produza conteúdo relevante 
para o seu público. 3) Esteja 
presente, responda, interaja, 
converse com seu público.

CDL - Como o consumidor se 
comporta nos dias atuais? 
Juarez – O processo de tomada de 
decisões por parte do consumidor 
mudou radicalmente por conta do 
mundo hiperconectado. A maneira 
como é construída a aquisição 

não é mais feita em momentos 
espaçados, mas, sim, em pequenas 
jornadas de consumo. Essas 
jornadas flutuam por diferentes 
canais – online e offline -, antes 
que o comprador decida o que 
vai comprar e de quem. O Google 
resume bem esses momentos: “As 
pessoas dão só uma olhadinha” 
na loja física e no e-commerce, e a 
conversão (compra) pode acontecer 
em qualquer lugar”. E quando se 
fala em qualquer lugar, quer dizer 
qualquer lugar mesmo! Você 
precisa estar presente e apresentar 
seu produto ou serviço tanto 
online quanto fisicamente, sempre 
com o objetivo de proporcionar 
experiências personalizadas ao 
longo dessa jornada, seja com 
anúncios no Facebook e no 
Google, gerando conteúdo no blog, 
enviando e-mail marketing ou 
atendendo via WhatsApp. Então, 
aproveite as mídias digitais, pois 
seu cliente também está utilizando. 
Daí a importância de se fazer parte 
deste mundo conectado. Mas não 
basta apenas estar lá, interagir 
e conversar. Relacionamento 
é a essência de tudo.

e v e n t o s
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e v e n t o s

CDL em Ação - Qual o 
diferencial de sua palestra?
Edson Oliveira - Completamos 
dez anos de trabalho como 
palestrante em 2017. Construímos 
passo a passo essa história de ser 
extraordinário. O que apresentarei 
no Encontro Regional de Vendas é 
uma experiência de conhecimento, 
habilidades e atitudes que a 
transformou numa das melhores 
palestras do Brasil na atualidade, 
com uma energia e uma dinâmica 
muito fortes, fazendo com que o 
participante saia com o máximo 
de conhecimento possível.
 
CDL - Qual a metodologia 
da palestra?
Edson - Construímos a palestra 
de um jeito que o participante se 
prenda na cadeira. A cada tema 
abordado ele pode observar e se 
ver dentro da palestra, com suas 
atitudes, sejam elas negativas 
ou positivas, fazendo com que 
saia diferente de como entrou. O 
fundo musical ajuda a chamar 
as pessoas para este caminho. A 
proposta é que tenha um começo, 
um meio e não um fim. O fim é o 
novo começo de cada participante. 
A ideia é que ele saia bem 
diferente do que quando entrou.

Edson 
Oliveira

CDL - Quais os temas abordados?
Edson - Vamos abordar os 
principais temas deste novo 
momento, a nova era, o novo cliente, 
que passa por oportunidades, por 
mudança de toda a estratégia de 
vendas e de atendimento. Vamos 
mostrar que mudar é fundamental 
e é preciso “dar o máximo de si para 
ser extraordinário”. Quando o cliente 
entra em seu estabelecimento é 
o momento de dar o máximo de 
si, de ser extraordinário, de fazer 
o que for necessário para obter 
resultados. Com muita ética, 
respeito ao cliente e com a equipe 
de trabalho. Bom dia, boa tarde, 
boa noite podem soar piegas, mas 
são necessários. Às vezes, em uma 
venda, não colocamos o básico. É 

preciso trabalhar com assertividade. 
O participante sairá da palestra 
com atitudes extraordinárias.

CDL - Um recado para o 
público que irá ao 6º Encontro 
Regional de Vendas
Edson - Este Encontro Regional 
de Vendas da CDL de Joinville é 
imperdível. Além de dar um gás 
para a equipe nesta reta final de 
2017, o ensinamento da palestra 
será útil não só para o lado 
profissional, mas também para a 
família, os amigos. Para se tornar 
um ser humano extraordinário 
não apenas profissionalmente. 
Somando o pessoal e o 
profissional, você consegue, 
sim, atitudes extraordinárias.
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Desenhe uma estratégia para se 
dar bem nas mídias sociais

Colocar sua empresa na internet e 
nas mídias sociais é fundamental. 
Por alguns motivos: seus clientes 
estão lá, seus concorrentes estão 
lá, as pessoas buscam respostas lá 
e desejam que empresas tenham 
canais de autoatendimento.
Segundo pesquisa realizada 
pela Hootsuite, 139 milhões de 
brasileiros estão conectados à 
internet, o que representa 66% 
do total da população. Metade 
das pessoas acessa a internet 
por dispositivos móveis, 58% 
dos brasileiros utilizam redes 
sociais e gastam, em média, 
nove horas, diariamente, 
conectados à internet e quase 
quatro horas nas redes sociais.
Outra pesquisa, da Microsoft, revela 
que 92% dos brasileiros buscam 
por respostas em sites de busca, 
como o Google, e 98% esperam 
que marcas e empresas ofereçam 
canais de autoatendimento onde 
possam tirar suas dúvidas.
Os dados não deixam dúvidas 
que a internet e as mídias 

sociais são campos férteis 
para o relacionamento com o 
cliente e a geração de negócios. 
A pergunta “estar ou não estar 
nesses meios?” já não vale 
mais. Passou a ser “como fazer 
isso da melhor forma?”.
No dia 27 de setembro, a segunda 
edição do CaféTec, evento 
organizado pela Câmara Setorial 
de Tecnologia e Inovação da CDL, 
discutiu o tema “Planejamento 
e Comunicação nas Redes 
Sociais”. Representantes de 
três agências especialistas na 
área de marketing palestraram 
no encontro: ENTRE Gestão & 
Design, Hugs Agência de Conexão 
e Ozaca Soluções Digitais.

Comportamento do 
Consumidor 3.0
A diferença do consumidor 1.0, 
2.0 e 3.0 é o uso que ele faz da 
tecnologia para se relacionar com 
as empresas. O 1.0 é aquele da 
época em que a internet estava 

e v e n t o s

Antes das palestras, café foi servido aos 
participantes no salão de eventos da CDL. 

Mais de 60 pessoas acompanharam as três palestras do CaféTec organizado pela Câmara Setorial de Tecnologia.

surgindo, portanto, a interação 
entre consumidores e empresas 
por este meio era pequena. 
As famosas páginas amarelas 
eram os meios mais usados 
para encontrar uma empresa.
O consumidor 2.0 é aquele que 
já procura mais informações na 
internet, busca preços e opções, 
mas ainda tem de ir até uma loja 
física para comprar o produto 
desejado. A grande diferença para 
o 3.0 é que, além de maior acesso 
à informação, ele tem meios para 
falar bem ou mal de sua empresa. 
Agora, são as empresas que vão 
atrás dos consumidores, não 
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necessariamente o contrário.
Mas por que isso interessa? 
Porque o relacionamento com 
os consumidores tem de ser 
melhor, mais atencioso e em 
diferentes canais. Entender o 
perfil do consumidor que você 
busca atender é essencial para 
pensar a estratégia de marketing 
da empresa. Quem são essas 
pessoas? Qual a faixa etária? 
Quais as profissões? Qual o 
grau de escolaridade? Quais 
são seus hábitos de consumo? 
Em quais redes sociais eles 
estão? Que problema você 
poderia resolver para eles?
Essas e outras perguntas você 
pode fazer diretamente aos 
consumidores atuais ou futuros, 
através de pesquisas (por telefone, 
e-mail, em conversas durante 
um atendimento...). Entender 
qual o público ideal que você 
quer é essencial para pensar 
os canais de comunicação e de 
atendimento, assim como as 
soluções que irá oferecer a ele.

Os canais
Sabendo quais canais de 
comunicação seu público mais usa, 
fica mais fácil escolher em quais 
deles você deve estar. Lembre-se: 
mídias sociais não são apenas 
Facebook. Existem várias outras, 
como Instagram, Twitter, Pinterest, 
Youtube... e a lista só aumenta.
Uma das dicas de ouro sobre 
gerenciamento de mídias sociais 
empresariais é divulgar não 
somente fatos relacionados 
à sua empresa. Invista em 
conteúdos relacionados ao 
seu produto ou serviço, passe 
informações relevantes para 
o seu público. Assim, você se 
tornará uma referência para ele.
Outra dica importante dos 
especialistas em marketing nas 
mídias sociais é: teste. Faça 
campanhas nas redes sociais e 
meça o alcance, o engajamento 

e v e n t o s

Palestrantes Augusto J Zacarias (Ozaca Soluções Digitais), Jenifer Preuss (ENTRE 
Gestão & Design) e Daniel H. Moreira (Hugs Agência de Conexão).

Dicas do que NÃO FAZER nas 
redes sociais de sua empresa

 Falar mal da concorrência.
 Não ouvir os clientes.
 Deixar o perfil às moscas, 

sem atualização.
 Não acompanhar o que as 

outras empresas estão fazendo.
 Sair compartilhando, dando ou respondendo questionamentos 

antes de entender perfeitamente o conteúdo da mensagem.
 Escrever qualquer coisa sem revisão.
 Bombardear os clientes apenas com informações institucionais.
 Deixar de observar como sua marca está 

repercutindo nas redes sociais.
 Observar que nem sempre quantidade é melhor que qualidade.
 Comentar sobre política e religião.
 Misturar a página da empresa com a pessoal.
 Transformar o espaço em um bate-boca aberto a todos. O

aconselhado é levar a discussão ou reclamação 
para uma conversa fechada.

(Fonte: Ozaca Soluções Digitais)

e a reversão em vendas. Apenas 
medindo e testando novos 
layouts, horários e conteúdos é 
que você conseguirá entender o 
que dá melhor resultado e o que 
mais interessa ao seu público.

Segundo a revista “Propmark”, 
especializada no mercado de 
comunicação e marketing, 
46% dos consumidores fazem 
compras após assistirem a 
vídeos. Portanto, invista neles.
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Uma empresa sempre ligada às inovações
A história empresarial de sucesso dos irmãos José 
Nauro e Luiz Antônio Selbach começou em 1977, 
quando os dois resolveram juntar o sobrenome da 
família e a marca de sucesso de uma máquina de 
escrever, a Olivetti, para criar o que é hoje uma das 
empresas de maior destaque no País: a Selbetti.
Inicialmente, as vendas se concentravam nas 
calculadoras, nos móveis de escritório e nas 
então indispensáveis máquinas de escrever. Mas 
as mudanças nunca assustaram a empresa, e a 
evolução tecnológica sempre foi vista como uma 
oportunidade de ampliar também os horizontes da 
Selbetti. O mix de produtos e serviços só cresceu.
Vieram o telex, as caixas registradoras, a máquina 
de escrever eletrônica, as impressoras, as 
copiadoras, os computadores... e a internet.
Nos anos 2000, a empresa decidiu atuar no ramo de 
prestação de serviços de impressão. Em 2005, implantou 
a área de desenvolvimento de softwares e passou 
a oferecer ferramentas para organização da cadeia 
de sistemas de impressão, gestão de documentos 
e automatização de processos de negócios.

Os 40 anos de atividades completaram-se em 1º de 
junho com uma série de motivos para comemorar: 450 
funcionários, mais de 2.300 clientes, a liderança no Sul 
do País e a entrada no ramo de gestão de documentos 
e software. Em 2017, deve atingir R$ 125 milhões em 
faturamento e projeta R$ 150 milhões para 2018.  O 
software próprio é o carro-chefe da Selbetti, que 
conta com apoio financeiro do Finep e do BNDES.

Qualidade na prestação de serviços
“Estamos vivendo o melhor momento possível, 
afirma Luiz Selbach, diretor-presidente da empresa. 
“Buscando sempre o diferencial na qualidade da 
prestação de serviços, somos a maior empresa de 
outsourcing (terceirização) de impressão do Sul 
do Brasil, e com atuação nacional”, destaca.
A empresa mantém escritórios regionais em 
diversas cidades de Santa Catarina e trabalha com 
profissionais qualificados, atentos aos avanços 
da tecnologia, para que as soluções Selbetti se 
mantenham em sintonia com o mercado. 

m e m ó r i a

Equipe da Selbetti em frente à sede em Joinville, na avenida Getúlio Vargas.
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m e m ó r i a

Irmãos e sócios José e Luiz Selbach.

Junior, Fernanda e Ana, a segunda geração na Selbetti.

Novo prédio da empresa deve ser inaugurado em 2019.

Em ritmo de expansão
Em 2014, a Selbetti deu início à expansão. Em 
abril daquele ano, incorporou a Distrivisa, de Belo 
Horizonte, marcando a primeira unidade fora do 
Sul do País. Em fevereiro deste ano, anunciou a 
aquisição da Absoluta, de Santa Cruz do Sul, levando 
à geração de um acréscimo de R$ 6 milhões ao 
faturamento do grupo joinvilense. A Selbetti tem 
filiais em Porto Alegre, Caxias do Sul e Curitiba.

História de esforço e dedicação
José Nauro e Luiz Antônio Selbach vieram de Bom 
Princípio, município de 12 mil habitantes a 76 quilômetros 
de Porto Alegre, para empreender em Joinville. Os 
irmãos têm orgulho em falar do pequeno negócio que 
criaram em 1977 e do gigante em que se transformou.
“Não tínhamos grande capital, mas com esforço e 
dedicação conseguimos sair vitoriosos”, afirma o diretor 
José Nauro. Entre tantas decisões que tiveram de tomar 
nesta caminhada de 40 anos, os fundadores destacam 
o acerto em investir no segmento de copiadoras, 
em 2000. Segundo eles, a Olivetti havia encerrado a 
fabricação das máquinas de escrever e calculadoras 
no Brasil. E os dois sócios concordaram que era a 
hora de apostar em um novo nicho de mercado.
Para Luiz Selbach, o futuro da empresa será “cada 
vez mais digital”. Segundo ele, 85% do faturamento 
da Selbetti vêm da locação de equipamentos 
multifuncionais e 15% ao desenvolvimento de 
softwares. A meta é equilibrar esses índices. 

Nova geração
Aos poucos, a administração da empresa está passando 
para a segunda geração dos Selbach. As duas filhas de 
Luiz, Fernanda e Ana, ocupam atualmente as funções 
de conselheiras, ao lado de José Nauro Selbach Junior, 
que é o diretor executivo. A gestão familiar é feita de 
maneira simples: “Problemas da empresa se resolvem na 
empresa. As coisas não se misturam”, diz José Nauro.

Uma sede seis vezes maior
Localizada na avenida Getúlio Vargas, Selbetti deve 
inaugurar em 2019 a nova sede, na avenida Marquês 
de Olinda. O novo prédio foi concebido para abrigar e 
integrar melhor todos os setores da empresa, em mais 
de 6 mil metros quadrados de área construída – o 
que sextuplica o espaço hoje ocupado pela matriz. “É 
um projeto moderno, diferenciado, e espero que seja 
um de meus mais importantes legados para o futuro”, 
prevê o diretor-presidente, Luiz Antônio Selbach.
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Confira os 
horários de Natal e 

Carnaval do comércio 
de rua e dos shopings

A Convenção Coletiva de Trabalho 
2017/2018 assinada pelo Sindicato 
dos Empregados no Comércio de 
Joinville (Comerciários) e pelo Sindicato 
do Comércio Varejista de Joinville e 
Região (Sindilojas), válido para 1º de 
maio de 2017 a 30 de abril de 2018, 
também definiu os horários de Natal e 
Carnaval tanto para o comércio de rua 
quanto para as lojas dos shoppings.
Segundo a convenção coletiva, as 
empresas do comércio varejista 
de Joinville e as lojas comerciais 
estabelecidas nos shoppoings podem 
prorrogar o horário de trabalho de 
seus empregados, com exceção dos 
menores e obedecidas as normas 
dos artigos 59, 66 e 71, da CLT, no 
período entre 1º de dezembro de 
2017 e 2 de janeiro de 2018. 

Horário de Natal no comércio de rua de Joinville começa no dia 2 de dezembro (sábado).

Lojas de shopping atenderão até as 23 horas no 
dia 23 de dezembro (sábado).

n o t í c i a s

Parceria da CDL de 
Joinville com o GNC 
Cinemas oferece 
aos associados da 
entidade entradas 
a preços especiais. 
Uma ótima opção para 
premiar funcionários, 
promover ações de 
relacionamento com 
clientes e aproveitar 
o melhor do cinema. 
O ingresso, que é 
válido para qualquer 
data, horário e sala, 
exceto salas VIP, tem 
valores diferenciados 
para sócios: exibição 
em 3D custa 20,00 
e exibição normal, 
R$ 14,00. Todos os 
funcionários do lojista 
associado poderão se 
beneficiar da parceria. 
Interessados podem ir 
até a CDL (rua Ministro 
Calógeras, 867) ou ligar 
nos telefones 3461-
2519 e 3461-2548.

Cinema a preços 
especiais para 
associados da CDL
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n o t í c i a s

Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado

26/Nov

Horário normal.
27/Nov

Horário normal.
28/Nov

Horário normal.
29/Nov

Horário normal.
30/Nov

Horário normal.
01/Dez

Horário normal.
02/Dez

Até as 17 horas.

03/Dez

FECHADO.
04/Dez

Até as 20 horas.
05/Dez

Até as 20 horas.
06/Dez

Até as 20 horas.
07/Dez

Até as 20 horas.
08/Dez

Até as 20 horas.
09/Dez

Até as 18 horas.

10/Dez

Das 14 às 
20 horas.

11/Dez

Até as 21 horas.
12/Dez

Até as 21 horas.
13/Dez

Até as 21 horas.
14/Dez

Até as 21 horas.
15/Dez

Até as 21 horas.
16/Dez

Até as 18 horas.

17/Dez

Das 14 às 
20 horas.

18/Dez

Das 9 às 22 
horas.

19/Dez

Das 9 às 22 
horas.

20/Dez

Das 9 às 22 
horas.

21/Dez

Das 9 às 22 
horas.

22/Dez

Das 9 às 22 
horas.

23/Dez

Das 9 às 22 
horas.

24/Dez

Das 9 às 13 
horas.

25/Dez

FECHADO.
26/Dez

Horário normal.
27/Dez

Horário normal.
28/Dez

Horário normal.
29/Dez

Horário normal.
30/Dez

Até as 13 horas.

31/Dez

FECHADO.
01/Jan

FECHADO.
02/Jan

A partir das 
14 horas.

03/Jan

Horário normal.
04/Jan

Horário normal.
05/Jan 

Horário normal.
06/Jan

Horário normal.

Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado

26/Nov

Horário normal.
27/Nov

Horário normal.
28/Nov

Horário normal.
29/Nov

Horário normal.
30/Nov

Horário normal.
01/Dez

Das 10 às 
22 horas.

02/Dez

Das 10 às 
22 horas.

03/Dez

Da 14 às 20 
horas.

04/Dez

Das 10 às 
22 horas.

05/Dez

Das 10 às 
22 horas.

06/Dez

Das 10 às 
22 horas.

07/Dez

Das 10 às 
22 horas.

08/Dez

Das 10 às 
22 horas.

09/Dez

Das 10 às 
22 horas.

10/Dez

Da 14 às 20 
horas.

11/Dez

Das 10 às 
22 horas.

12/Dez

Das 10 às 
22 horas.

13/Dez

Das 10 às 
22 horas.

14/Dez

Das 10 às 
22 horas.

15/Dez

Das 10 às 
22 horas.

16/Dez

Das 10 às 
22 horas.

17/Dez

Das 10 às 
22 horas.

18/Dez

Das 10 às 
22 horas.

19/Dez

Das 10 às 
22 horas.

20/Dez

Das 10 às 
22 horas.

21/Dez

Das 10 às 
22 horas.

22/Dez

Das 10 às 
22 horas.

23/Dez

Até as 23 horas.

24/Dez

Das 10 às 
16 horas.

25/Dez

LOJAS 
FECHADAS.

26/Dez

Das 10 às 
22 horas.

27/Dez

Das 10 às 
22 horas.

28/Dez

Das 10 às 
22 horas.

29/Dez

Das 10 às 
22 horas.

30/Dez

Das 10 às 
22 horas.

31/Dez

LOJAS 
FECHADAS.

01/Jan

LOJAS 
FECHADAS.

02/Jan

A partir das 
14 horas.

03/Jan

Horário normal.
04/Jan

Horário normal.
05/Jan 

Horário normal.
06/Jan

Horário normal.

4/fev

Horário normal.
5/fev

Horário normal.
6/fev

Horário normal.
7/fev

Horário normal.
8/fev

Horário normal.
9/fev

Horário normal.
10/fev

Até as 13 horas.

11/fev

FECHADO.
12/fev

FECHADO.
13/fev

Opcional.
14/fev

Horário normal.
15/fev

Horário normal.
16/fev

Horário normal.
17/fev

Horário normal.

4/fev

Horário normal.
5/fev

Horário normal.
6/fev

Horário normal.
7/fev

Horário normal.
8/fev

Horário normal.
9/fev

Horário normal.
10/fev

Horário normal.

11/fev

FECHADO.
12/fev

FECHADO.
13/fev

Horário normal.
14/fev

Horário normal.
15/fev

Horário normal.
16/fev

Horário normal.
17/fev

Horário normal.

Horário Natalino de 2017 e de Carnaval de 2018 para o comércio de rua

Horário Natalino de 2017 e de Carnaval de 2018 para os shoppings
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Mais um ano com a
convenção coletiva assinada!

José Raulino Esbiteskoski - Presidente do Sindilojas Joinville e Região

ARTIGO

Amigo empresário, após um longo período 
de tratativas, os sindicatos patronal e laboral 
chegaram a um consenso, firmando a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2017-2018. As negociações 
finalizaram em um clima harmonioso, como há 
anos tem se mantido, o que bem demonstra a 
maturidade, a eficiência e a ética dos sindicatos, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
do comércio de Joinville e região.
A Convenção Coletiva trouxe um aumento total de 
4,5% (quatro vírgula cinco por cento) de reajuste, 
sendo 4% até o mês de outubro de 2017 e após, 
o acréscimo de mais 0,5%. Acreditamos ter sido 
uma ótima negociação, pois também manteve 
todos os pontos principais já conquistados, 
como os horários especiais de funcionamento 
do comércio, horários natalinos, jornadas em 
feriados para shoppings, horários especiais para 
as cidades da região durante a temporada e 
feriados, e, principalmente, a compensação das 
horas laboradas em dezembro e no Carnaval.
Este é um grande e relevante diferencial do maior 
pólo comercial do Estado de Santa Catarina, 
ampliando a possibilidade de recebermos nossos 
clientes e turistas que residem em municípios 
próximos a Joinville, o que, sem dúvida, contribui 
para ampliar o faturamento dos lojistas. 
Precisamos saber aproveitar esses dias.
A Convenção Coletiva de Trabalho mantém 
a importante possibilidade de o empresário 
compensar as horas extraordinárias realizadas 
durante o período natalino. Vale lembrar que esta 
possibilidade de compensação representa uma 
vitória sem igual para ambas as partes, mas um 
grande avanço para a classe patronal, que permite 
uma flexibilidade no pagamento das horas extras, 
podendo negociá-lo diretamente com o empregado.
A flexibilidade auxilia, em especial, no momento 
turbulento pelo qual ainda passamos. Tudo indica 
que o pior para a economia já passou, mas ainda 
precisamos facilitar o crescimento e o aumento 
nas vendas do comércio. Isso é fundamental, e a 
nova convenção foi pensada com este objetivo.

s i n d i l o j a s

Acreditamos que nossa missão foi cumprida 
na assinatura da Convenção Coletiva de 
Trabalho deste ano. As conquistas justificam 
o tempo dispensado nas negociações e no 
longo período até o fechamento do acordo.
Sabemos e estamos atentos à nova legislação 
trabalhista que entrará em vigor em novembro 
de 2017 e, desde já, nos colocamos à 
disposição, através de nossa assessoria 
jurídica, para dar todo suporte ao empresário 
que precisar esclarecer suas dúvidas.
Tanto que estamos colocando toda a estrutura 
do Sindilojas para auxiliar, neste primeiro 
momento, as empresas que desejarem 
apoio na homologação de suas rescisões de 
contrato de trabalho e o suporte jurídico.
Para mantermos esta estrutura, lembramos 
da importância da Contribuição Patronal a ser 
recolhida pela empresa em favor do Sindilojas, 
cujo vencimento ocorrerá no dia 25/10/2017.
Informe-se no Sindilojas de Joinville e 
Região ou com seu contador. Apoie o 
Sindicato em novas conquistas.
Associe-se para, juntos, lutarmos por 
nossas reivindicações e, cada vez mais, 
prestarmos serviços com excelência para 
nossa classe empresarial e sociedade. 
Você pode fazer a diferença.
Aguardamos por você!
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Possibilidade de
diferenciação de preços

Fernanda Deunizio e Álvaro Cauduro – Advogados no escritório CM&HW Advocacia

ARTIGO

Até cerca de um ano atrás era comum os 
comerciantes receberem autuações dos órgãos 
de proteção ao consumidor por causa da prática 
de diferenciação de preços, em razão da forma de 
pagamento utilizada na hora da compra de produtos 
ou serviços. Após dez anos de muita mobilização das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas e demais entidades 
de todo o País, a prática, antes proibida e fortemente 
combatida, passou a ser permitida e regulada por 
meio da Lei nº 13.455/2017. A nova lei tem como 
origem a Medida Provisória 764/2016 e foi publicada 
no “Diário Oficial da União” no dia 27 de junho de 2017.
Por meio dela, os comerciantes estão autorizados 
a oferecer preços diferenciados para pagamentos 
em dinheiro, cartão de crédito ou débito, reduzindo 
a insegurança jurídica a que estavam submetidos 
em eventuais condenações judiciais.
É importante salientar que a lei em questão não 
obriga a diferenciação de preços, somente oferece 
essa possibilidade. Contudo, caso o comerciante 
opte por realizá-la, deve informar, em local e 
formato visível ao consumidor, os descontos 
oferecidos em função do meio e do prazo de 
pagamento utilizado. Caso o lojista venha a 
descumprir tais regras, ficará sujeito às sanções 
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Essa evolução legislativa, segundo o Senado, 
beneficia as empresas e também os consumidores, 
já que ela estimula a queda no valor médio dos 
produtos e evita a prática do subsídio cruzado, 
quando os consumidores que não utilizam cartão 

c o n s u l t o r i a

pagam o mesmo preço que os consumidores que 
utilizam esse sistema, no qual incidem taxas. 
Ademais, é sensato que o comerciante possa 
cobrar um preço diferenciado quando, por 
exemplo, aceita o pagamento com cartão de 
crédito, pois, além de receber o valor somente 
quando ocorre liquidação junto à operadora de 
cartão, este incorre em custos superiores em 
virtude da utilização desse meio de pagamento, 
em razão das taxas administrativas cobradas.
Assim, respeitado o direito do consumidor à 
informação clara e precisa acerca dos preços 
oferecidos em determinados meios de pagamentos, 
praticar preços diferenciados não representa 
mais violação aos dispositivos do Código de 
Defesa do Consumidor e, ainda, permite que 
os consumidores sejam beneficiados, já que o 
consumidor poderá escolher o instrumento de 
pagamento de acordo com o melhor custo benefício.
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