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Pensar na infraestrutura 
do futuro

Não é de hoje que estamos 
percebendo que empresas e 
indústrias, como recentemente a 
BMW e a GM, estão escolhendo a 
região Norte catarinense para se 
instalar. Esta região vem crescendo 
vertiginosamente devido à excelente 
localização e à logística de transporte.

Para se ter uma ideia, num 
raio de aproximadamente 120 
quilômetros, há cinco portos (São 
Francisco do Sul, Itapoá, Navegantes, 
Itajaí e Paranaguá-PR) e também 
três grandes aeroportos (Joinville, 
Navegantes e Curitiba-PR), o que 
facilita muito o deslocamento.

Porém, juntamente com esta 
excelente logística, os governantes 

devem pensar numa infraestrutura 
de qualidade, com bons acessos, 
para que a região Norte possa se 
desenvolver e crescer ainda mais. 
Hoje, as rodovias estão saturadas.

Empresas estão chegando e 
precisamos estar cada vez mais 
preparados para o futuro. É ótimo 
sediá-las aqui na região que mais 
vai crescer nos próximos 20 anos, 
segundo uma pesquisa da Revista 
Exame, mas necessitamos de uma 
boa infraestrutura. Sem este quesito, 
seremos penalizados com o trânsito 
cada vez mais caótico e violento.

Precisamos continuar lutando 
para que os nossos governantes 
coloquem em prática, com a 

máxima urgência, o projeto de 
duplicação da BR-280, rodovia 
onde passa grande parte das 
mercadorias da região Norte 
catarinense. Quem trafega por ela, 
sabe como é muito desgastante.

A hora é agora. Se não 
pressionarmos para uma duplicação 
urgente, continuaremos sendo reféns 
de constantes acidentes, muitas 
vezes fatais, ao longo desta rodovia.

Temos orgulho em termos as 
fábricas da BMW e da GM em 
nossa região, porém, precisamos 
melhorar muito na questão de 
infraestrutura viária. Caso contrário, 
todos nós seremos penalizados.

Confirmada BMW em Araquari
A CDL Joinville, através do presidente 

Carlos Grendene, marcou presença no 
evento de assinatura do contrato que 
confirmou a instalação da montadora 
BMW na cidade de Araquari.

O investimento na fábrica é grande: R$ 
200 bilhões, vindos pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), que já tem prazo para ser reposto 

nos cofres públicos. A expectativa é que 
nos cinco primeiros anos, o faturamento da 
fábrica de Araquari, chegue a R$ 20 bilhões.

Para o presidente Carlos Grendene, a vinda 
da montadora internacional vai beneficiar 
toda a região. “Além de indústria, os setores 
de gastronomia, comércio, hotelaria e 
prestação de serviços vão ganhar com este 
grandioso investimento”, comenta Grendene.

Presidente Carlos Grendene e o 
presidente da FCDL/SC, Sérgio Medeiros
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Primeira reunião do ano tem presença do 
prefeito e do presidente do legislativo

A importância de se atualizar

Na primeira Assembleia Geral Ordinária 
da CDL do ano, o presidente da CDL, 
Carlos Grendene, recebeu o prefeito 
de Joinville, Udo Döhler, o presidente 
da Câmara de Vereadores de Joinville, 

João Carlos Gonçalves e lideranças.

Além da presença do prefeito, 
que destacou os primeiros meses da 
administração municipal e comentou 

sobre os projetos e ações a serem 
desenvolvidos na cidade, o presidente 
Carlos Grendene entregou o bottom 
para os novos coordenadores das 
Câmaras Setoriais da CDL.

Uma comitiva com 18 brasileiros 
esteve nos Estados Unidos, de 
18 a 22 de março, para participar 
do “Strategia Retail Management 
Program”, um curso de marketing, 
planejamento estratégico e varejo.

Raulino Esbiteskoski, Conselheiro da CDL 
Joinville e vice-presidente administrativo 
e financeiro da FCDL/SC, foi um dos 
participantes. Ele, que atua há mais de 25 
anos no comércio, diz ter se surpreendido 
com a qualidade do treinamento. “De tudo 
o que já participei, digo com certeza que 
é o que existe de melhor”, argumenta.

O curso consiste em uma semana de 

estudos com carga horária fixa e, ao final, os 
participantes devem apresentar um trabalho 
de planejamento estratégico onde são 
avaliados. Quem tiver 100% de frequência 
nas aulas e alcançar média acima de sete 
na apresentação final recebe o certificado, 
reconhecido pela University of California.

“O fato de o curso ser reconhecido pela 
universidade dá ainda mais credibilidade 
e qualidade. Ali estão os melhores 
profissionais”, completa Raulino. Ele diz 
ainda que a intenção é promover uma 
missão dessas por ano e a expectativa 
é de, em 2014, levar um número ainda 
maior de participantes brasileiros.

Diretores e associados da CDL acompanharam a explanação da ações de governo do prefeito Udo Döhler (na tribuna). Na mesa 
participaram: da esquerda para a direita, presidente do SECJ, Waldermar Schulz (Mazinho); presidente do Sindvarejista, Osnildo de Souza; 
comandante do 8° BPM, Ten. Cel. Eduardo do Valles; presidente Carlos Grendene; presidente da Câmara de Vereadores, João Carlos 
Gonçalves e o vice-prefeito, Rodrigo Coelho

Presidente Carlos Grendene e o 
presidente da FCDL/SC, Sérgio Medeiros

Raulino Esbiteskoski, o presidente da 
FCDL, Sérgio Medeiros e Sônia Medeiros
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TREINAMENTOS

MAIO
Qualificando Telefonistas e Recepcionista ............................06 a 09
Gerência e Supervisão de Vendas .........................................13 a 16
Fidelizando Clientes através do Atendimento Eficaz ............14 a 16
Oratória do Básico ao Avançado ...........................................20 a 24
Fluxo de Caixa .......................................................................21 e 23
Vendas e Negociação ............................................................27 e 28

JUNHO
Workshop de Moda: Moda, Visual Merchandising e Vendas (ten-
dências do Inverno 2013) ......................................................04 a 06
Gestão de Pessoas.................................................................10 a 13
Técnicas de Atendimento, Vendas e Entusiasmo ..................17 a 20
Gestão de Negócios (terças e quintas) ...............18 (Início do curso)
Gestão Financeira..................................................................25 a 27
Layoutização Interna / Design de Interiores para Lojas ........26 e 27

Informações e inscrições pelos telefones: 3461-2539/3461-2544

Inscrições abertas 
do curso de Gestão 

de Negócios 
no Varejo

Jovens recebem incentivo 
financeiro para estagiar e estudar

Estão abertas as inscrições do Curso 
de Gestão de Negócios no Varejo e 
Serviços, que irá apresentar uma visão 
do planejamento estratégico para o 
comércio. Este curso é destinado a 
gestores, gerentes e líderes de empresas 
comerciais e todas as pessoas que atuam 
ou pretendem atuar no comércio varejista.

De acordo com a coordenadora do 
Centro de Treinamento e CDL Talentos, 
Gisele de Oliveira Werner, o curso 
completo possui 108 horas, totalizando 
4 meses e meio, sendo que os quatro 
módulos são independentes. As aulas 
são realizadas nas segundas e quartas, 
no horário das 19h30 às 22h30.

Inscrições e informações pelos 
telefones (47) 3461-2539 / 3461-2544 ou 
pelo e-mail: cursos@cdljoinville.com.br.

Numa parceria entre o Centro de 
Treinamento da CDL Joinville e o Colégio 
Elias Moreira, está sendo organizado 
pelo segundo ano o Curso de Técnico de 
Vendas que seleciona jovens e transforma-
os em profissionais capacitados para as 
vendas e que darão retorno imediato ao 
empresário. O grande diferencial é que 
quem paga o estudo do estudante é o 
empresário do comércio, que ainda tem 
o aluno como estagiário dentro da loja. 

Pré-requisito: estar cursando o terceiro 
ano do Ensino Médio ou já tê-lo concluído. 

Público alvo: destinado às 
pessoas que atuam ou pretendem 
atuar na área comercial, ou mesmo, 
adquirir experiências em vendas.

Aulas: acontecem de segunda à sexta-
feira, das 19h às 22h35. Dentro do programa 

do curso, a pessoa irá trabalhar na empresa 
6 horas por dia durante 5 dias por semana. 

Alunos participantes: recebem uma 
bolsa de estudo no valor de R$ 340,00 
+ vale transporte. A duração do curso é 
de 1 ano, ou seja, 800 horas de estudos 
e 200 horas de estágio supervisionado. 

Empresários: pagam R$ 680, sendo R$ 
340 para a instituição de ensino e outros 
R$ 340 para o colaborador (estudante 
do curso) mais o vale transporte. O 
empresário não possui obrigação 
contratual. O contrato é válido enquanto 
houver o bom desempenho do estagiário, 
podendo ser efetivado ao final do curso.

Interessados, tanto empresários como 
pessoas pretendendo trabalhar com vendas, 
podem entrar em contato pelo telefone (47) 
3431-0900, no ramal 970 (com Carmem).
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Nova coordenadora do Comitê Estratégico da Educação
O Comitê Estratégico de Educação do 

Instituto Joinville realizou o cerimonial de 
posse da nova coordenadora, profª. Vilde 
Luzia Dalmônico. O evento ocorreu no 
auditório do CDL e contou com a presença 
do Presidente do CDL, Carlos Grendene; 
do Presidente do Instituto Joinville, Gilmar 
Mello; do secretário Municipal de Educação, 

Roque Antonio Mattei, e dos integrantes 
do Comitê Estratégico de Educação. 

O Comitê da Educação é um dos comitês 
do Instituto Joinville e tem como proposta 
fomentar a discussão e a reflexão sobre 
a educação na cidade. Está representado 
por instituições do ensino superior de 

Joinville e outros convidados que são 
estudiosos do tema educação. As reuniões 
acontecem quinzenalmente, das 8h30 
às 10 horas, e participam dos encontros 
representantes de instituições educacionais 
e que estejam interessados em discutir a 
educação joinvilense, com possibilidades de 
caminhos a serem percorridos em equipe. 

Prepare-se! Vem aí o 2º Encontro Regional de Vendas

Seja um parceiro deste evento!

O Centro de Treinamento da CDL já 
iniciou o planejamento do 2º Encontro 
Regional de Vendas de Joinville que 
irá acontecer no segundo semestre 
deste ano, focando nos temas como 
empreendedorismo, liderança, 
motivação, vendas e atendimento.

O 1º Encontro Regional de Vendas foi 
um sucesso com mais de 350 participantes. 
Este evento é destinado a todas as pessoas 
que trabalham com vendas, como gerentes, 
lojistas, vendedores e interessados neste 
segmento que mais emprega no Brasil. 

“O Encontro Regional de Vendas 

é uma grande oportunidade para 
motivar as pessoas focando as vendas 
do fim de ano”, destaca o presidente 
da CDL Joinville, Carlos Grendene.

Mais informações sobre o 2º 
Encontro Regional de Vendas nas 
próximas edições do CDL em Ação.

Posse reuniu integrantes do comitê e lideranças, entre elas o vice-prefeito Rodrigo Coelho; presidente Carlos Grendene e o vice-
presidente Luiz Kunde. Na foto ao lado, a profª. Olizilma B. Witt (esq.) entregou o cargo para a Profª. Vilde L. Dalmônico (dir.)

Câmara Setorial 
de Informática 

realiza 
confraternização

Como forma de integração, os membros 
da Câmara Setorial de Informática 
realizaram, em abril, um happy hour 
no Mercado Público de Joinville. 
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1 - Cadastro Positivo contém um banco de dados que registra 
o histórico de pagamentos dos consumidores. Esse 
registro permite que as instituições credores saibam 
se o consumidor está em dia com suas contas.

2 - Para participar, você precisa autorizar a inclusão de seus 
dados no Cadastro. A participação é totalmente gratuita.

3 - Após a autorização, você estará automaticamente 
participando do Cadastro Positivo.

4 - Com o Cadastro Positivo você poderá obter empréstimos e 
financiamento com as menores taxas de juros nas instituições.

5 - Com essas grandes vantagens você estará muito 
mais perto de concretizar seus sonhos.

Empreendedoras 
acompanham 

case de sucesso

O que é Cadastro Positivo?

Entenda como funciona

O Cadastro Positivo é um banco de 
dados com informações de consumidores 
que têm histórico favorável de pagamento.

A expectativa é que, colocada em 
prática, a Lei Federal 12.414/2001 
que instituiu o Cadastro Positivo 

possa favorecer a queda dos juros 
bancários para os bons pagadores.

Algumas experiências obtidas 
pelo Mercado Internacional 
demonstram que os juros caem com o 
funcionamento do Cadastro Positivo.

Assim, o Cadastro Positivo poderá 
facilitar muito a vida do consumidor 
no momento de se conseguir um 
empréstimo ou um financiamento, 
uma vez que poderá ser utilizado pelo 
mercado como ferramenta para análise 
e reconhecimento do bom pagador.

Importante:
• Se houver o 

pagamento de uma 
conta “em dia”, ela 
compensará as demais 
atrasadas, ou seja, você 
poderá recuperar “pontos 
perdidos” por uma conta 
paga com atraso.

• Os seus 
dados mantidos no 
Cadastro Positivo 
serão utilizados somente para análise de crédito e de 
negócios e não serão utilizados para outras finalidades.

• No Cadastro Positivo, constarão informações 
sobre os seus empréstimos pessoais, financiamentos 
e crediários, tais como: número do contrato, parcelas, 
valor e vigência, dentre outras informações.

Fonte: www.spcbrasil.org.br

A integrante da Câmara Setorial de 
Empreendedoras da CDL, Julita Michels, 
foi a convidada do mês de abril para 
apresentar seu case de sucesso para o 
grupo de mulheres empresárias. Julita 
ressaltou que é sócia proprietária da Joyce 
Modas, localizada no bairro Aventureiro, e 
comentou que o estabelecimento existe há 
mais de 26 anos. Ela expôs as dificuldades 
e as alternativas encontradas no 
decorrer dos anos e a satisfação de estar 
envolvida com o comércio e as pessoas.Apresentação da empresária Julita Michels aconteceu no auditório da entidade
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debate sobre rebaixamento do meio-fio em Joinville
Diante do debate sobre o projeto 

de lei complementar do vereador 
joinvilense Roberto Bisoni, que propõe o 
rebaixamento completo de meio-fio em 
frente a estabelecimentos comerciais dos 
bairros da cidade, a CDL Joinville está 
acompanhando as reuniões e discussões 
sobre este importante tema que afeta 
diretamente os lojistas e comerciantes 
da maior cidade de Santa Catarina.

Na primeira quinzena de abril, integrantes 
da diretoria da entidade e associados 
participaram de uma Audiência Pública para 
discutir o assunto. O encontro foi convocado 
pelas Comissões de Legislação e também 
de Urbanismo da Câmara de Vereadores 
de Joinville. Pela CDL, participaram desta 
reunião o presidente Carlos Grendene, os 
vice-presidentes Manfredo Trauer, Fredy 
Cardoso, Ivonir Meurer, Tereza Teixeira Teza, 
Dilva R. M. Colzani, o conselheiro José Manoel 
Ramos, além dos consultores jurídicos, da 
assessoria da Presidência e associados.

Atualmente, em Joinville, somente 
é permitido o rebaixo em um espaço 
pequeno para saída e outro para entrada, 
sob justificativa de provimento de mais 
segurança para os pedestres. No encontro, 
o Poder Executivo esteve participando da 
Audiência Pública sendo representado pelos 
dirigentes da Fundação IPPUJ e do ITTRAN. 
Na oportunidade, foram abordados aspectos 
da lei em vigor e como é feita a fiscalização.

“Defendemos que o meio-fio deve 
ser implantado na íntegra, para que 
os motoristas possam entrar e sair do 
estabelecimento com mais espaço”, 
destacou o presidente da CDL Joinville, 
Carlos Grendene, que estava acompanhado 
de vários diretores, membros do Conselho 
Deliberativo e de associados da entidade.

Autor do projeto
Em seu pronunciamento, o vereador 

Roberto Bisoni alega que os pequenos 
comerciantes estão fadados a fechar as 
portas, porque, sem a possibilidade de 
rebaixar as calçadas, os clientes não têm 
onde estacionar e, por consequência, não 
param. Assim, justificou o parlamentar, 
vão comprar nos grandes estabelecimentos 
das áreas centrais de Joinville, que 
dispõem de infraestrutura adequada.

Além disso, por falta de fiscalização, 
mais de 80% dos estabelecimentos têm 
alguma irregularidade. Tal argumento 
foi apoiado pelos vários comerciantes 
que participaram das discussões.

“É preciso analisar o impacto dessa 
proposta de forma ampla, não só olhando 
o lado do comerciante, mas também dos 
pedestres, dos portadores de deficiência 
e da fiscalização do município. Precisamos 
chegar a um ponto que seja a melhor solução 
para longo prazo, ainda que não seja possível 
atender a todos ao mesmo tempo”, afirmou 

o vereador Manoel Francisco Bento, que 
já apresentou uma emenda ao projeto.

Inconstitucionalidade no projeto
Presente no encontro, o representante 

do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Joinville (Comde), 
Sérgio Luiz da Silva, alertou sobre suposta 
inconstitucionalidade no projeto de 
Roberto Bisoni. Ele informou que já há lei 
federal que aborda o assunto e que veda 
o rebaixamento completo do meio-fio.

Segundo ele, o rebaixamento, ainda que 
não dificulte o acesso das pessoas, aumentará 
os riscos de colisões dos automóveis em 
marcha à ré com os cadeirantes ou as crianças 
que estiverem passando, uma vez que suas 
alturas dificultariam a observação pelo 
retrovisor, sendo uma questão de segurança.

Novos debates
Esta audiência pública serviu para que a 

opinião popular pudesse guiar os vereadores 
das Comissões de Legislação e de Urbanismo 
rumo a um parecer favorável ou contrário.

Ainda que divergentes, especialmente 
entre a classe lojista e o Comde, a tendência 
é de aprovação, uma vez que está 
acostado ao projeto um abaixo-assinado 
com cerca de 2.000 assinaturas de apoio. 
Ainda não há data para sua deliberação 
em plenário da Câmara de Vereadores.

Presidente Carlos Grendene e os diretores da entidade acompanham atentamente as explicações durante audiência pública
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Transmitir, informar, tornar comum. 
Estas são algumas das definições para 
a palavra comunicar. Embora exista um 
grande avanço tecnológico, comunicar ainda 
hoje é um grande desafio, principalmente 
quando se refere a falar em público.

Muitas são as situações em que 
precisamos nos expor em público, apresentar 
um trabalho em sala de aula, obter um bom 
desempenho numa entrevista de emprego, 
conduzir uma importante reunião ou até 
mesmo fazer um discurso de improviso.

Então, diversos obstáculos acometem 
o ser humano, como a timidez, ansiedade, 
dificuldades para organizar as ideias, 
preocupação com a opinião do outro, 
vermelhidão, coração acelerado, as  palavras 
somem; tudo isso em consequência 
do medo, apontado por alguns autores 

como o “maior inimigo do homem”. 
Com base nisso, o Curso de Oratória 

proporciona aos participantes condições 
de se expressarem com clareza, 
desenvoltura e naturalidade; visando 
a eficácia de suas apresentações em 
público, e ainda oportuniza situações 
de conhecimento e aperfeiçoamento de 
sua comunicação, através de técnicas 
de PNL - Programação Neurolinguística, 
adquirindo excelentes resultados em 
sua competência comunicativa. 

A CDL Joinville, através de seu Centro de 
Treinamento, realizará entre os dias 20 e 23 
de maio (segunda a quinta) o treinamento 
“Oratória: Do Básico ao Avançado”. 

Mais informações e inscrições, ligue nos 
telefones: (47) 3461-2544 ou (47) 3461-2539 

ou e-mail: cursos@cdljoinville.com.br.
Professora Adelita Fernandes tem 

17 anos de experiência, é instrutora de 
Comunicação obtendo 100% de satisfação 
dos participantes. Pós-Graduada em 
Metodologias do Ensino de Línguas.  
Graduada em Letras. Practitioner 
em Programação Neurolinguística. 
Palestrante e Mestre de Cerimônias.  
Integrante do Banco de Palestrantes da 
Federação das Associações Empresariais 
de Santa Catarina (FACISC).

Empresa: Domínio Comunicação 
Cursos e Treinamentos 

E-mail/Msn: dominio.
comunicacao@hotmail.com 

Tel.: (47) 3635-3327 e (47) 9968-4255

Adelita Fernandes - Consultora 

A palavra é com você, o que fazer?

ARTIGO DA CONSULTORA
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www.marcenariadoalemaojoinville.webnode.com

Fone: (47) 3227-9152

ANIVERSARIANTES
Abril

5 anos
• Totvs - SC
• Charme e Cia
10 anos
• Rotafi Tools do Brasil
• Mercadinho Serrano
• Nilson Eletro Móveis
• Aupex
• d Franco Com. Alimentos
• Prisday Modas
15 anos
• Primeira linha
• FT Alarmes
• Plasforro
• Triplice Adm
• Supermercado Real
• Condom. Rio Negrinho
• Hezija Presentes
20 anos
• Construfama Mat. Const.
• Colchões Center
• Romalar Mat. Const.
25 anos
• Fundacão Pro Rim
• Reloj. Ótica Santos
• Fabi Modas
30 anos
• Hacasa Adm. Empre.
• Posto Graciosa
• Funerária Sesf
35 anos
• Farmácia Coradelli
40 anos
• Vertrauen Imobiliária
• Coop. Fundição Tupy

CDL Jovem recebe Jalmei duarte
O secretário de Desenvolvimento 

Econômico de Joinville, Jalmei Duarte, 
participou da reunião semanal da CDL 
Jovem de Joinville. Ele expôs ao grupo 
os projetos que estão em andamento 

e aqueles que serão implantados em 
breve, além de tirar as dúvidas dos jovens 
empresários. O presidente da CDL, Carlos 
Grendene, também participou do encontro.

Secretário municipal (em cima, à esq.) relata ações e planejamento do órgão

Alegria e emoção tomaram conta do café especial de Páscoa para a melhor idade

Empreendedoras no lar Betânia

Seminário 
Nacional de 

SPCs, em Brasília

Como tradicionalmente acontece 
todos os anos, na época da Páscoa, os 
moradores do Lar de Idosos Betânia 
receberam a visita do grupo da Câmara 

Setorial de Empreendedoras, que 
realizou um café especial para os idosos. 
Foi um momento de bastante alegria e 
descontração para os moradores do Lar.

Representantes da CDL Joinville 
(presidente Carlos Grendene; vice-
presidente de SPC, Ivonir Meurer; e 
coordenador de SPC, Jean Gutstein) 
participaram nos dias 18 e 19 de 
abril do Seminário Nacional de 
SPCs, realizado em Brasília.

O evento teve o objetivo de unir 
os representantes das CDLs, FCDLs e 
SPCs, além de empresários do comércio 
varejista de todo o país, para um amplo 
debate sobre temas que contribuam 
no desenvolvimento do setor.

Entre os temas abordados, estavam 
Inovação em Marketing (necessidade de 
mudanças na relação com o consumidor); 
O Marketing de Relacionamento para 
o Crescimento das Vendas; Incentivo 
para Vendas; e o compromisso com a 
marca (empresa); o foco no resultado; a 
superação de metas e a liderança mútua.
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DICAS DE LIVROS E DVDs

Sinopse: Este manual é fruto de 
um longo trabalho que começou 
com o desenvolvimento de um 
modelo de planejamento estratégico 
para a tese de doutorado. 

Sinopse: O livro abrange as pesquisas 
mais recentes nos campos da psicologia, 
linguística, táticas de venda e comunicação 
interpessoal que desvendam os métodos 
de uma forma eficiente e perpétua.

Sinopse: Este DVD destaca assuntos 
como vender mais e melhor, o perfil 
do vendedor vencedor e como realizar 
uma gestão de vendas efetiva.

MANUAL DE 
PLANEJAMENTO 
ESTRATéGICO
Editora: Atlas
Autor: Martinho Isnard R. 
de Almeida

OS SEGREDOS DA 
PERSUASãO
Editora: Alta Books
Autor: Kevin Hogan, James 
Speakman

O VENDEDOR PIT 
BULL
Editora: KLA Educação 
Empresarial 
Autor: Luis Paulo 
Luppa

Estes exemplares podem ser retirados como empréstimo pelos 
associados da CDL na biblioteca e na videoteca da entidade sem custo.

Cdl Joinville II

ARTIGO JURÍDICO

Como é de conhecimento geral, 
anualmente, em determinada data base, 
há as negociações entre sindicatos, 
órgãos de classe e demais interessados 
a fim de compor as convenções 
coletivas de trabalho, as quais definem 
regramentos jurídicos para empregados e 
empregadores, tais como correção salarial, 
compensação de horários de trabalho, 
contribuições sindicais, entre outros.

Em específico, vamos tratar sobre a 
dispensa sem justa causa de funcionário 
no período de 30 (trinta) dias que 
antecede a data-base de sua correção 

salarial (dissídio), indenização esta 
denominada de indenização adicional. 

No caso em apreço, caso ocorra a 
demissão na forma descrita acima, o 
empregado terá direito ao pagamento de 
uma indenização adicional equivalente a 
um salário mensal, acrescido de todos os 
adicionais percebidos, fixos ou variáveis. 

Pode ocorrer de o sindicato não 
ter definido o índice de reajuste de 
salário ainda, assim, o procedimento 
correto, é a empresa efetuar todos os 
cálculos indenizatórios sem o reajuste 
do salário, e posteriormente, fazer 

uma rescisão complementar. 

Por fim, cabe esclarecer que quando 
há o reajuste salarial coletivo no curso do 
aviso prévio, o empregado pré-avisado 
da despedida é beneficiado com o valor 
corrigido, caso esse já tenha recebido 
as verbas rescisórias, estas deverão 
ser recalculadas com base no salário 
corrigido, sendo pagas pelo empregador 
através de rescisão complementar. 

Dúvidas ou esclarecimentos, 
o setor jurídico da CDL fica à 
disposição para saná-las.

dispensa de funcionário no período 
que antecede a negociação sindical

Tiago de Souza Cachuba e Álvaro Cauduro de 
Oliveira - Consultores Jurídicos

Grupo de jovens empresários confraterniza durante realização do Stammtisch

Cdl Jovem 
presente no 
Stammtisch

A CDL Jovem marcou presença no 
Stammtisch de Pirabeiraba, evento 
realizado dentro das comemorações 
dos 154 anos de fundação do distrito de 
Joinville. O grupo de jovens participou 
da confraternização que ocorreu 
durante todo o dia 13 de abril.
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A FORÇA DO SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA

Conheça os benefícios de ser associado
Representação sindical e 

categoria - a entidade representa 
os interesses do comerciante 
na negociação e elaboração 
da convenção coletiva de 
trabalho da categoria, com o 
sindicato laboral, bem como, 
defende, fortalece e orienta as 
empresas do comércio varejista 
de Joinville e Região nas mais 
variadas questões do dia a dia.

Assessoria jurídica - presta 
esclarecimento de dúvidas e 
orientações sobre convenção 
coletiva de trabalho, assuntos 
de ordem trabalhista, civil, 
empresarial e consumerista. 

Convênios - oferece produtos e 
serviços com valores diferenciados 
para associados do Sindicato. 
Entre eles: medicina ocupacional, 
exames laboratoriais, recuperação 

econômica, lazer e educação. 
Locação de salas - salas e 

auditório, climatizadas, equipados 
com data show, tela interativa, 
internet e sonorização.

Qualificação - diversas 
modalidades de cursos, focados 
no empresário, incluindo área 
de vendas, gestão estratégica e 
financeira, questões de ordem 
trabalhista, entre outros. 

No mês de abril de 2013 o 
Sindicato iniciou a implantação e 
realização de cursos e palestras 
visando a capacitação e qualificação 
do empresário, com assuntos 
voltados para a área patronal.

Como evento inaugural, o 
Sindvarejista pensou na informação 
para ambientar, atualizar e 
precaver os lojistas em relação às 
novidades trabalhistas que estão em 
evidência nestes últimos meses.

Deste modo, o SINDVAREJISTA 
ofereceu uma palestra gratuita com 
o renomado e conhecido Dr. Gilson 
Gonçalves, escritor, especialista em 
Direito do Trabalho e Previdenciário, 
consultor da IOB e Ministério 
do Trabalho e Emprego, com o 
intuito de orientar os associados e 

contadores para as novas nuances 
da legislação trabalhista.

Alguns dos assuntos 
abordados foram:

1 - o novo Aviso Prévio 
Proporcional ao Tempo de Serviço;

2 - o Registro Eletrônico de 
Ponto - REP - que será obrigatório 
para todas as empresas, 
independente do número de 
empregados, em futuro breve;

3 - A desoneração da Folha 
de Pagamento que incluiu 
alguns segmentos do varejo;

4 - A nova legislação 
das domésticas;

5 - Procedimentos para 
caracterização de justa 
causa e procedimentos;

6 - o Contrato por tempo 
determinado e a empregada grávida;

Entre outros temas.
Lembrando que esta foi 

apenas a primeira de várias outras 
programadas pelo Sindicato Patronal.

Além de ações internas, diretores 
e empregados do SINDVAREJISTA 
participaram nos últimos meses de 
diversos eventos, treinamentos, 
palestras e encontros, com o 
objetivo de fortalecer e auxiliar 
em assuntos de interesse da 
classe patronal, sendo estes:

- 1º Congresso Regional do 
Sicomércio, realizado pela CNC 
(Confederação Nacional do Comércio 
de bens, serviços e turismo) que 
debateu a liderança como instrumento 
de melhoria da representatividade 
e da representação sindical;

- Encontro Regional de 
Negociadores, realizado pela CNC 
(Confederação Nacional do Comércio 
de bens, serviços e turismo) agregando 
negociadores distribuídos entre 
diversos sindicatos patronais da Região 
Sul, integrados ao Sicomércio e filiados;

- Treinamento SEGS (Sistema 
de Excelência em Gestão Sindical), 
promovido pela Confederação 
Nacional do Comércio de bens, 
serviços e turismo (CNC), o 
programa desenvolve líderes e 
executivos sindicais com o objetivo 
de capacitá-los a uma melhor 

atuação na defesa dos interesses 
das empresas que representam.

- Reunião da Câmara de Relações 
Trabalhistas e Assuntos Legais, 
organizado pela Fecomércio-SC, o 
encontro é voltado aos sindicatos 
patronais do comércio  visando 
debater, alinhar e auxiliar a pauta 
que contemple a negociação 
coletiva de trabalho. 

Associe-se você também! Quanto 
mais conhecimento e representação, 
maiores serão as nossas conquistas! 

Informações: sindvarejista@
sindvarejista.org.br / (47) 3026-2600.

REPRESENTATIVIDADE EM PROL DO COMÉRCIO PATRONAL

Dr. Gilson Gonçalves
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NOVOS 
ASSOCIADOS

NOME BAIRRO CATEGORIA
Lumino Iluminação ................................. América........................................Comércio Varejista de Artigos de Iluminação
Distribuidora Opa Bier ............................ América..............................................................Comercio Varejista de Bebidas
Cenedipe ................................................. América................................................................................. Ensino de Idiomas
Alessandra Modas ................................Aventureiro ...................Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessório
Criativa Magazine ...............................Boehmerwald .................Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessório
Vita Ville Centro de Emagrecimento .......Bucarein ........................... Atividade Médica Ambulatorial Restrita A Consultas
Marizle Modas ..........................................Centro ..................... Comercio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios
Panificadora e Doceria ECatarina .............Centro ................................................. Fabricação de Produtos de Panificação
Extinville Comércio de Extintores ........Costa e Silva ..................................Comércio Atacadista Produtos Intermediários
Masterinfo ............................................Espinheiros .....Serviços de Redes de Transportes de Telecomunicações - SRTT
Cei Cantinho Feliz ....................................Floresta .....................................................................Educação Infantil - Creche
Escola Vida Nova .....................................Floresta .............................................................................. Ensino Fundamental
Borracharia Gilmar..................................... Iririú .............................Comércio A Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar
Marcio Multimarcas ................................... Iririú ......Comércio A Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados
Vargas Consertos de Rodas e Pneus ....... Itaum ..............................Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores
Portinari Agência de Viagens .................... Itaum ............................................................................... Agências de Viagens
Formatto Joinville .................................Jd. Paraíso .. Aparelhamento de Pedras p/ Const., Exceto Associado à Extração
Uniodonto .................................................................................................................................................Planos de Saúde
Amor e Sedução - Moda Íntima ............. Vila Nova .....................Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessório
Efare ...................................................... Vila Nova  ....................Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessório

Evento destaca 
aniversário 

do Centro de 
Treinamento

Palestra lota auditório da entidade

Para comemorar 9 anos das atividades 
do Centro de Treinamento, no dia 2 de abril, 
a CDL promoveu uma grande palestra com o 
tema “Gestão Financeira e Administrativa”. 
O objetivo foi demonstrar aos participantes 
erros básicos na gestão administrativa e 
financeira e as formas de se evitar tais 
erros. Ministrada por Fernando Bade, 
participaram da palestra gestores, gerentes 
e líderes de empresas comerciais varejistas.

A Câmara Setorial de Informática da 
CDL Joinville comunica aos associados 
que está acontecendo na cidade uma 
fiscalização por parte das empresas que 
detém o direito dos sistemas operacionais 
para verificar a autenticidade do produto.

A pirataria de software pode resultar em 
processos cíveis e criminais. A organização 
estará exposta a altas multas, indenizações 
e até a prisão dos responsáveis. No Brasil, 
as indenizações podem chegar a até 
3.000 vezes o valor do software irregular 
e a pena de prisão de até 4 anos. 

Como o acesso à internet se tornou 
uma prática comum nos ambientes de 
trabalho, este tipo de pirataria vem 
crescendo rapidamente. Por isso, a BC2C 
Tecnologia, de Joinville, vinculada à Câmara 
Setorial de Informática, presta consultoria 
especializada para identificar e sugerir a 
melhor forma de compra e regularização.  

Numa parceria entre o Centro de 
Treinamento e a Câmara Setorial de 
Empreendedoras, aconteceu nno início 
do mês de abril duas Palestras: Técnica 
de Vendas e as Tendências de Moda e 

Varejo da Europa, aplicáveis no Brasil.
O evento lotou o auditório da entidade 

e foi ministrado por Nelson Marinho e 
Cristina Marinho, que destacaram a postura 
de atendimento para vender moda.

Fiscalização 
busca softwares 

piratas


