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Quer conhecer uma instituição financeira que vai mudar 
sua vida financeira? Muito prazer, nós somos o Sicredi.

Câmbio  Cobrança Pagamentos ����� � ��evidência  

Venha conhecer o Sicredi, associe-se e abra uma conta e um futuro.

Conta-corrente �  � Po��ança �  � Crédito �  � �eg�rosInvestimentos Consórcios Cartão de Crédito
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Serviço facilita cobrança de dívidas

Equipe da CDL responsável pelo protesto em cartório:

Sem prazo para caducar

0 registro com protesto aumenta 
as possibilidades dos lojistas de 
receber dívidas. a cDL Joinville 
oferece este serviço, fruto de uma 
parceria entre a Federação das 
câmaras de Dirigentes de Santa 
catarina (FcDL/Sc) e o instituto 
de estudos de Protestos de títulos 
do Brasil (iePtB). o registro 
facilita e barateia os protestos 
em cartório, informa a entidade.
as funcionárias responsáveis 
por este atendimento na cDL 
são Sheila Suhr Voit e Karina 
ramos. Segundo elas, o registro 
com protesto auxilia ainda mais 
a cobrança da dívida. ele permite 
que, além do registro habitual de 
SPc, a dívida vá para cartório, 
ficando, portanto, em duas 
bases de dados diferentes.
Karina e Sheila também 
esclarecem que todos os 
registros já existentes no SPc 

são passíveis de protesto (desde 
que haja documentação que 
comprove). Para isso, o endereço 
deve ser conferido antes que 
seja protestado, para que seja 
exatamente o mesmo autorizado 
pelo cliente na ficha cadastral.
O cartório precisará notificar 
o devedor sobre a inclusão do 
protesto. caso o cliente não 
seja encontrado, serão feitas 
publicações em edital em jornal.
ao fornecer o endereço correto 
e completo, a empresa também 
estará se precavendo contra 
processos pela falta de notificação, 
conforme prevê a Lei 9.492, de 10 
de setembro de 1997, art. 15 §2: 
“aquele que fornecer endereço 
incorreto, agindo de má-fé, 
responderá por perdas e danos, 
sem prejuízo de outras sanções 
civis, administrativas ou penais”.

Karina e Sheila atendem aos associados interessados no registro com protesto

outra informação importante: após 
cinco anos da data do vencimento, 
o protesto é automaticamente 
cancelado do SPc e do Serasa, 
mas no cartório a dívida continua 
até que seja paga. Se o protesto 
for consultado direto na fonte, ele 
aparecerá, independentemente 
do prazo. Segundo a FcDL/Sc, 
“isso fortalece a cobrança, pois 
bancos e financeiras costumam 
consultar direto na fonte”.
o convênio prevê o valor máximo 
de r$ 15.600,00 por título 
para protesto. os títulos com 
valores que ultrapassam este 
teto podem ser protestados 
diretamente no cartório.
a inclusão da dívida como 
protesto em cartório ocorre de 
forma semelhante ao registro 
de SPc. o débito é recebido pela 
central dos cartórios, de onde 
segue para distribuição conforme 
a praça. o cartório selecionado 
fica responsável pela notificação 
ao devedor baseada nos dados 
repassados pela empresa credora. 
Depois de feita a notificação, o 
consumidor tem até três dias 
para liquidar a dívida no cartório 
sem custa processuais. Depois 
deste prazo, o pagamento pode 
ser feito apenas na empresa 
credora, e devedor precisará 
fazer a baixa no cartório e 
pagar a custas processuais.

Sheila Suhr Voit

sheila@cdljoinville.com.b

3461-2518
Karina Ramos

karina@cdljoinville.com.br

3461-2552
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10º Festival 
Gastronômico 

movimentará 31 
restaurantes no 
início de 2016

o ano de 2016 começará 
m  ovimentado nos restaurantes 
associados à câmara de 
Gastronomia e entretenimento da 
cDL. De 20 de janeiro a 7 de fevereiro, 
31 casas participam do 10º Festival 
Gastronômico de Joinville – edição 
Verão 2016. a dinâmica do evento, 
já consolidada, consiste em oferecer 
entrada, prato principal e sobremesa 
ao preço único de r$ 45,00. os 
cardápios serão bem variados 
e destacarão as especialidades 
de cada restaurante (veja a lista 
dos participantes ao lado).
o mote do 10º Festival Gastronômico 
é “a cada menu uma chance de 
Viajar”, e explica uma das novidades 
da dição comemorativa, adianta 
o coordenador da câmara de 
Gastronomia da cDL e do evento, 
Guilherme Kulkamp. os clientes 
participarão do sorteio de uma 
viagem com acompanhante para o 
chile, incluindo passagem aérea de 
ida e volta e três pernoites em hotel, 
com café da manhã e seguro viagem.
a expectativa dos organizadores é de 
incrementar em até 15% o movimento 
nos restaurantes participantes 
durante o festival. “O nosso desafio 
é, a cada edição, consolidar o 
evento, inovar nas ações e superar 
as expectativas dos clientes”, 
destaca Guilherme Kulkamp.
Segundo ele, entre os objetivos do 
evento estão aumentar o volume de 
venda de pratos dos restaurantes 
associados à cDL e movimentar o 
setor gastronômico de Joinville no 
período de férias e veraneio, atraindo 
não apenas os consumidores 
habituais, mas novos clientes.
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Otimismo2

Contas em dia

3
Dólar alto

1 Pequenas
Compras

O ano novo também chega com 
otimismo. A proximidade de Joinville 
com as praias deverá se traduzir em 
mais vendas no início de 2016, pois 
espera-se um grande aumento de 

turistas em busca de lazer na região. 

As pessoas estão liquidando 
contas em atraso e ficam mais 

propensas ao consumo.

 “O aumento do dólar e a redução 
significativa de viagens ao exterior também 
devem nos trazer um Natal melhor do que 
foi o restante do ano, com os joinvilenses 
comprando presentes em nossas lojas”, 

aposta Luiz Kunde.

O presidente da CDL 
Joinville, Luiz Kunde, 
tem ótimas 
expectativas 
para as vendas 
de Natal. 
“Talvez seja 
mais positivo 
do que 
pensamos 
inicialmente”, 
diz o lojista. 
Entre as razões 
apontadas por 
ele para o 
aumento do 
otimismo, 
destacam-se 
estes fatores:

Boas-vindas a dezembro

A maior parte dos clientes deixou 
de fazer grandes compras, como 

carros e imóveis, portanto, sobrou 
dinheiro para compras de menor 

valor, ou seja, os presentes.

Natal injeta ânimo no comércio
a época de natal é uma das 
mais aguardadas pelos lojistas, 
pois funciona como uma injeção 
de ânimo para vendedores e 
consumidores. É quando o comércio 
em geral aumenta o otimismo 
pelo aumento ou recuperação das 

vendas, principalmente em um 
ano de resultados tão negativos 
quanto 2015. o importante, neste 
momento, é tornar a experiência 
de compra mais prazerosa, 
atrair e fidelizar o cliente.
a arquiteta amanda marques, 

especialista em visual 
merchandising e vitrinismo, dá uma 
dica que vale ouro neste período em 
que a concorrência fica ainda mais 
acirrada: a vitrine pode impactar em 
até em 80% nas vendas de uma loja. 
no mês em que o Papai noel, o 
vermelho e o dourado invadem 
o comércio, amanda indica fugir 
dos clichês: “Seja ousado, inove e 
trabalhe com sentimentos como 
afeto, caridade, amor, carinho”. 
Segundo a especialista, a primeira 
coisa que o lojista deve enfatizar 
em uma vitrine é o sentimento, 
em qualquer época do ano. “uma 
vitrine que remeta a algo cênico, 
isto é, um cenário do cotidiano 
fará com que os consumidores 
se identifiquem com ela”, explica 
amanda. ela acredita que as 
pessoas, muitas vezes, buscam 
as lojas como uma maneira de 
fugir do estresse do dia-a-dia. 

Luiz Kunde: otimismo
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o aumento do desemprego, 
as altas taxas de juros para 
acesso ao crédito e a inflação 
provocaram retração da economia 
e fizeram o comércio sentir “na 
pele” a diminuição das vendas. 
Segundo pesquisa realizada em 
outubro pela Fecomércio-Sc 
sobre a intenção de compras da 
família catarinense, o indicador 
de perspectiva de consumo 
atingiu o patamar de 103,3 
pontos (a escala de pontos vai 
de 0 a 200). o resultado mostra 
que o patamar catarinense está 

em um cenário equilibrado. 
Segundo a pesquisa, essa 
pontuação representa aumento 
de 2,9% na perspectiva de compra 
em relação ao mês anterior, 
enquanto o acumulado do ano 
marcou uma retração de 61,1%. 
a queda anual é associada ao 
crescimento reduzido da renda, 
às pressões inflacionárias e 
às taxas de juros elevadas. 
o levantamento conclui 
que o comércio catarinense 
experimentou em 2015 seus 
piores resultados desde 2003. mas 

em julho já retomou o ritmo de 
crescimento, ainda que abaixo dos 
períodos de expansão econômica. 
“Percebe-se que o consumidor 
ainda quer consumir, mas na 
hora de efetuar a compra as 
condições de pagamento já não 
condizem mais com sua situação 
financeira”, aponta o estudo. 
como sugestão, a pesquisa ainda 
indica: “cabe ao empresário, 
na medida do possível, buscar 
alongar os prazos de pagamentos 
e diversificar seus produtos”.

Dicas de Lena Souza para vender melhor
a campeã mundial de oratória 
Lena Souza fechou, no dia 27 
de outubro, a série de palestras 
realizadas em 2015 nas regiões 
Leste e Sul, dentro do Projeto 
cDL nos Bairros. ela uniu o 
útil ao agradável ao falar de 
“comportamento Vencedor” 
e dar dicas para as vendas 
de fim de ano. Lena Souza 
apontou a necessidade de se 
repensar algumas coisas.

Você gostaria de ser 
atendido por você?
em relação ao comportamento 
vencedor, a palestrante pediu 
para os profissionais do comércio 
fazerem uma pergunta inquietante, 
mas necessária para saber se 
estão no trabalho certo: “Você 
gostaria de ser atendido por 
você?” A natureza do vendedor, 
segundo Lena, é servir as 
pessoas. “Se você não gosta 
de atender bem às pessoas, 
está no lugar errado”, alertou.

A comunicação ocorre 
de todas as formas
Segundo Lena Souza, a 
comunicação ocorre de todas 
as formas: no jeito que fala, que 

caminha, como espera o cliente 
dentro da loja, nos gestos que 
faz. “tudo é comunicação. as 
pessoas se conectam mais com 
o que você demonstra do que 
com o que fala. e para sorrir, 
basta mostrar os dentes”.

O diferencial está em escutar 
outra orientação de Lena Souza: 
escute mais e fale menos, pois 
quem fala muito não ouve. “as 
pessoas precisam de presença 
e ouvidos. Você se diferencia 
quando elas sentirem que você 
se importa. “escutar já é um 

grande atendimento. Pare de 
falar, coloque-se no lugar da 
outra pessoa e olhe para ela, 
pergunte, não seja apressado, 
demonstre receptividade”.

Aprenda a ouvir corretamente
Por que não ouvimos 
corretamente? Lena Souza 
responde: “Porque já estamos 
pensando na resposta, temos 
pré-conceitos estabelecidos e não 
estamos interessados em saber”. 
Por que devemos ouvir: “Porque 
é assim que nasce a confiança”.

Lena Souza lembra que 
“tudo é comunicação”

Enfim, retorna o ritmo de crescimento
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Painel mostra pontos falhos do    projeto de lei do Supersimples
ao término do painel “o Simples 
nacional e sua importância para 
as micro e Pequenas empresas”, 
realizado na noite de 12 de 
novembro pela ajorpeme e cDL, 
havia dois consensos entre os 
mais de 150 participantes.
o primeiro é que o projeto de Lei 
complementar (PLP) 448/14, que 
aumenta em até 400% o teto de 
receita anual para enquadramento 
de micro e pequenas empresas 
no regime tributário reduzido, 
não atende às expectativas 
dos empresários. o segundo: 
mesmo assim, é melhor garantir 
a aprovação pelo Senado ainda 
neste ano, para que alguns pontos 
da lei passem a valer já a partir de 
2016, como a inclusão de outras 
atividades no Supersimples.
Dando sequência aos trabalhos, no 
próximo ano as entidades devem 
então se movimentar para buscar 
as mudanças necessárias para 
simplificar a vida dos empresários.
a mesa do painel foi composta 
pela presidente da ajorpeme, 

Silvana Fioravanti, o vice-
presidente financeiro da CDL 
Joinville, carlos Grendene, o 
advogado Daniel hoffmann e o 
senador Paulo Bauer, que, em 
1996, foi o relator da lei nº 9.317, 
que instituiu o Simples Federal.
o evento também levou à sede da 
ajorpeme os deputados federais 
espiridião amin e marco tebaldi, 
o deputado estadual Darci de 
matos, vereadores e candidatos 
às próximas eleições, além de um 
grande número de contadores e 
empresários de micro e pequenos 
negócios. todos na expectativa 
de entender um pouco mais 
do projeto, que já foi aprovado 
pela câmara dos Deputados e 
está em análise no Senado. 
os esclarecimentos repassados 
pelo advogado Daniel hoffmann 
surpreenderam muitos dos 
presentes ao mostrar os pontos 
falhos no projeto, como o 
aumento da carga tributária 
em muitas das faixas. marco 
tebaldi disse que achava estar 

fazendo o certo ao votar pela 
aprovação do atual texto.
“Por que não nos informaram isso 
antes?”, perguntou o deputado. A 
presidente da ajorpeme, Silvana 
Fioravanti, esclareceu que a 
entidade enviou uma série de 
ofícios alertando para os furos 
do projeto que já haviam sido 
verificados no estudo realizado 
pelos núcleos de advogados 
e contábil da ajorpeme. 
esperidião amin lembrou ter 
participado de muitos encontros 
para debater os princípios da 
lei, “mas o diabo mora nos 
detalhes”, que, neste caso, são 
as alíquotas, principalmente.
Paulo Bauer destacou que o 
melhor a fazer é apressar a 
aprovação do projeto pelo Senado 
ainda neste ano, garantindo, assim, 
a inclusão das novas categorias 
em 2016. ele se comprometeu 
a trabalhar pelas mudanças 
necessárias a partir do próximo 
ano, com o auxílio técnico da 
ajorpeme e outras entidades. 
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Painel mostra pontos falhos do    projeto de lei do Supersimples
As mudanças necessárias no projeto de lei 
apontadas pelo advogado Daniel Hoffmann

• Alteração do projeto 
de lei para permitir 
a correta tributação 
das empresas com 
atividades em diversos 

anexos. a alteração das tabelas 
com previsão de “parcelas a 
deduzir”, sem alteração do restante 
da legislação (p.ex.: § 1º do art. 18 
da Lc 123/2006), inviabilizará o 
recolhimento do Simples nacional 
para me e ePP enquadradas 
em mais de um anexo.

• Introdução de regra de 
correção automática das 
faixas de faturamento.
• Definição da regra de não 
cumulatividade (como ficará o 
repasse de créditos) do iPi para 
os clientes das me e ePP com 
faturamento entre r$ 3.600.000,01 
e r$ 14.400.000,00. a alteração 
legislativa não dispõe sobre a 
não cumulatividade nem sobre 
quais obrigações acessórias 
deverão ser cumpridas.

• Exclusão do ICMS para as 
empresas com faturamento 
superior a r$ 3.600.000,00. a 
previsão atual obrigará as me 
e ePP a equipar a estrutura 
administrativa/financeira/contábil 
de uma grande empresa para 
poder cumpri as obrigações 
acessórias, além de não haver 
regulamentação sobre a não 
cumulatividade (créditos nas 
compras, créditos de estoques, 
créditos dos adquirentes).

Debate sobre o Supersimples lotou a 
Ajorpeme no dia 12 de novembro
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Natal Legal para 10 mil crianças
Quando o som de “noite Feliz” chega 
aos ouvidos dos alunos do cei Bem 
me Quer, no Jardim Paraíso, eles 
já sabem que terão um brinquedo 
novo no natal, pois o Papai noel se 
aproxima. o bom velhinho não vai 
sozinho. ele conta com a ajuda de 
cerca de 30 assistentes, que nos três 
meses que antecedem dezembro 
correm atrás dos brinquedos e dos 
preparativos para garantir que pelo 
menos 10 mil crianças de escolas 
públicas tenham um natal Legal.
esta ação se repete por mais de 
uma década. há 12 anos, a cDL 
Jovem organiza o natal Legal com 
a compra de brinquedos para serem 
entregues a crianças e adolescentes 
de 18 escolas municipais e 
estaduais em bairros carentes das 
regiões Sul e norte de Joinville.
Segundo William escher, 
coordenador da cDL Jovem, a 
lista de escolas beneficiadas foi 
elaborada no início do projeto e 
é seguida até hoje. neste ano, a 
equipe ainda avalia acrescentar 
duas escolas na ação, mas essa 
possibilidade vai depender do 
volume de arrecadação dos valores.
o cei Bem me Quer participa do 
natal Legal pelo segundo ano. 

maria helena da rosa Dami, 
diretora da escola há dez anos, 
não se recorda de outras ações 
continuadas na região para 
presentear crianças no final do ano.
“nós temos muitas crianças 
carentes, que talvez não 
conseguissem ganhar nada de natal, 
então imagine a alegria delas”, afirma 
maria. o cei atende a 227 crianças 
de zero a cinco anos. “os pais 
também ficam felizes”, diz a diretora.

Voluntários da CDL Jovem fazem a alegria de milhares de famílias

Confira os horários, os bairros e  
os nomes das escolas onde serão feitas 
as entregas no dia 6 de dezembro:

8h30 - Jardim Paraíso 
• CEI Bem Me Quer 
• Hans Dieter Schmidt 
• Silvio Sniecikovski 
• CEI Paraíso da Criança

9h30 - Cubatão 
• Nair Pinheiro 

10h - Rio do Ferro 
• Vereador Curt Alvino Monich 
• CEI Namir Zattar 

11h15 - Aventureiro 
• CEI Odorico Fortunato

14h - Ulysses Guimarães 
• Amador Aguiar 
• Prefeito Luiz Gomes 

15h30 - Paranaguamirim 
• Joaquim Félix 
• Marli Maria 
• CEI Marilene 
• Nilson Bender 

16h30 - Morro do Amaral 
• Prof. Reinaldo P. de França 

17h45 - Parque Guarani 
• Sadalla Amim Ghanem 
• CEI Parque Guarani 
• Baltazar Buchler

Neste ano, grupo levará novamente o Papai Noel aos bairros de Joinville
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Crise inviabiliza 
realização do 

Natal Premiado 
a câmara de Dirigentes Lojistas 
de Joinville informa que, devido 
à baixa adesão dos lojistas, a 
diretoria da entidade resolveu, por 
unanimidade, cancelar a realização 
do natal Premiado deste ano.
Segundo o presidente Luiz Kunde, 
o evento, que era uma forma de 
alavancar as vendas de natal com 
a oferta de grandes prêmios aos 
consumidores, tornou-se inviável 
em função da escalada de custos 
e da pouca disposição dos lojistas 
de participar da promoção. ele 
destaca que os comerciantes 
estão optando por fazer eventos 
próprios – a custos menores e 
de acordo com sua realidade - 
para atrair clientes nesta que é 
considerada a época de maior 
movimento para o setor varejista.

Horários do 
comércio para 

dezembro 

Funcionamento 
da CDL no  
final de ano

acordo entre o Sindicato do 
comércio Varejista de Joinville e 
região (Sindilojas) e o Sindicato 
dos empregados no comércio de 
Joinville e região (comerciários), 
com o apoio da cDL Joinville, 
definiu no final de outubro os 
horários de dezembro e início de 
janeiro para o comércio de rua e 
também para os shopping centers 
do município. o fato de o natal cair 
em uma sexta-feira facilitou as 
negociações. houve entendimento 
de que não havia a necessidade de 
ampliar o horário dos shoppings 
para depois das 22 horas. 
Confira os horários no link: www.
cdljoinville.com.br/noticia/ver/761/
comercio-de-rua-e-shoppings-
definem-horarios-para-dezembro/

Centro de Treinamento
o centro de treinamento estará 
fechado de 18/12/2015 a 
3/1/2016. De 7 a 17/12/2015 e 
de 4 a 29/1/2016, atenderá em 
horário comercial (das 8 às 18 
horas). no dia 1º/2, voltará a 
atender das 8 horas às 22h30.

Atendimento geral
nos dias 28, 29 e 30, o atendimento 
na cDL será normal, das 8 às 18 
horas, sem fechar para o almoço. no 
dia 24/12 funcionará até as 12 horas 
e dia 31/12 estará fechada (além 
dos dias 1º e 2, sábado e domingo). 
o retorno ocorre no dia 4/1. 

SPC e Deacon
o Serviço de Proteção ao crédito 
(SPc) e o Departamento de 
atendimento ao consumidor 
(Deacon) seguirão o funcionamento 
da cDL (veja acima).

Câmaras setoriais
as câmaras setoriais realizam as 
eleições para as coordenações de 
2016 em novembro. em dezembro, 
os grupos já não promovem 
as reuniões oficiais, apenas os 
encontros de encerramento. 
a agenda de reuniões será 
retomada em março.

Contatos da CDL: deacon2@
cdljoinvile.com.br e 3461-2500. 

Comércio funcionará em horário diferenciado no último mês do ano
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Novos associados - Outubro
NOME FANTASIA BAIRRO CATEGORIA
Se Lemos manutenção ........................Pirabeiraba ..........................................manutenção máquinas para indústria
Soeli modas ............................................Vila nova .............................................artigos de vestuário
DPVat Ville .............................................Bucarein ..............................................DPVat
Paladar animal .......................................Santo antonio.....................................artigos para animais
Petit Lito ..................................................Bom retiro ...........................................artigos de vestuário
overdose de Luxo ..................................centro ..................................................artigos de vestuário
a camponesa .........................................São João do itaperiu .........................transporte rodoviário de carga
Bem Bolado Lanches ............................Jarivatuba ...........................................Lanchonete
By man .....................................................anita Garibaldi ....................................artigos de vestuário
Premiare center .....................................Floresta ................................................academia
colégio aquarela ....................................Boehmerwald .....................................educação infantil
Bentec móveis Planejados ..................américa ...............................................móveis Planejados
robson meurer Philippe .......................aventureiro ..........................................artigos de vestuário
Dança e tradição...................................Bucarein ..............................................Studio de dança
tribal Point ..............................................anita Garibaldi ....................................artigos de vestuário
círculo operário .....................................Bucarein ..............................................Cursos profissionalizantes
clarice Dental .........................................centro ..................................................comércio de produtos odontológicos
Dalla cosméticos ..................................américa ...............................................cosméticos
notebook century .................................centro ..................................................manutenção computadores
Dentclin ...................................................centro  .................................................clínica odontológica
Falabrette ................................................anita Garibaldi ....................................comércio de móveis
Loja Preciosa ..........................................costa e Silva .......................................artigos de vestuário
Valerio rodrigues corretor ...................iririú ......................................................corretor de imóveis
taí Pra hoje ............................................Saguaçu ..............................................Serviços de alimentação para eventos
rosa casa das tintas...........................centro - Bal. Barra do Sul ................comércio de tintas

Conheça seu corpo e 
previna doenças

a campanha outubro rosa 2015 
terminou, mas a prevenção contra 
o câncer de mama não acaba 
nunca. “conhecer seu próprio 
corpo é fundamental para prevenir 
doenças” foi um dos recados que 
a técnica de enfermagem cristiane 
rafaela, da clínica curumim, 
passou às funcionárias da cDL 
no dia 23 de outubro, em palestra 
sobre orientações e cuidados.  
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Corredor da 9 de Março em discussão

Obras apenas em janeiro

o uso exclusivo da rua 9 de março 
pelo transporte coletivo está se 
tornando uma realidade. as obras 
foram licitadas e já começaram 
a ser realizadas próximo à 
Biblioteca municipal rolf colin. 
não há mais o que mudar neste 
fato, mas os comerciantes se 
preocupam com o movimento 
de seus estabelecimentos e 
reclamam da falta de diálogo entre 
o poder público e as pessoas 
afetadas pela mudança.
no dia 29 de outubro, cerca 
de 20 lojistas participaram de 

reunião com o diretor-presidente 
da Fundação ippuj, Vladimir 
constante, na cDL. o encontro 
foi uma oportunidade para os 
comerciantes esclareceres 
dúvidas e solicitarem medidas que 
amenizem os possíveis prejuízos 
causados pelas alterações.
“Para o comércio, esse corredor é 
um péssimo negócio”, afirmou o 
comerciante Gerson alécio Strossi. 
Vladimir constante considera que 
grande parte das pessoas que 
se deslocam ao centro da cidade 
de ônibus vai para frequentar o 

comércio, o que beneficiaria os 
clientes da rua 9 de março. “a 
vida da cidade está no comércio 
de rua e nós não queremos 
enfraquecê-lo”, disse Vladimir.
“Se você quer ver melhoria 
do movimento no centro 
da cidade tem que investir 
no pedestre”, contestou 
Gerson. Para o comerciante, 
as prioridades deveriam ser 
a reforma de calçadas e a 
revitalização da área central. 

o presidente da cDL, Luiz roberto 
Kunde, também destacou que 
o prejuízo no comércio está 
relacionado ao aumento da 
criminalidade. “À medida que o 
comércio cai, o crime aumenta 
devido ao esvaziamento do 
espaço público”, considera.
entre as reivindicações dos 
comerciantes, está a de que 
as obras comecem apenas em 
janeiro, para não atrapalhar 
as vendas de final de ano. O 
Ippuj afirma não ter como 

paralisar os trabalhos, mas 
como gerenciá-los para que 
não causem tantos dados.
Para as pessoas que moram, 
trabalham ou são clientes 
mensalistas do estacionamento 
na rua nove de março uma 
possibilidade avaliada pelo 
Ippuj é a identificação especial 
desses carros para que eles 
possam circular pela via.
o vereador maurício Peixer, que 
também participou da reunião, 
sugeriu que fosse estabelecido 

o horário das 7 às 20 horas para 
que fosse liberada a circulação de 
automóveis, além de acesso livre 
aos sábados e domingos. o ippuj 
afirmou que podem ser abertas 
exceções, mas o caso precisa de 
estudo, levando em consideração 
os horários de pico da circulação 
do transporte coletivo.
após a reunião, o presidente 
do Ippuj ficou de enviar à 
cDL um memorando com 
as reivindicações e as ações 
que podem ser tomadas. 

Em reunião na CDL, lojistas da rua 9 de Março fizeram reivindicações ao Ippuj Projeto prevê uso exclusivo da 
via pelo transporte coletivo
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Câmara setorial lança Cartilha Pet

Joinville cria câmara intersetorial de segurança

Revalidação de alvará 
sanitário pela internet 

Microempreendedor  
pode usar moradia  

para o comércioa câmara Setorial de agropecuárias e 
Pet Shops acaba de lançar a cartilha 
Pet (foto da capa ao lado), com 
informações e dicas sobre animais 
de estimação. o material está sendo 
distribuído nas lojas associadas ao 
grupo para que estas entreguem 
aos seus clientes. além de detalhes 
sobre alimentação, vacinação e saúde 
dos pets, a cartilha traz orientações 
sobre legislação, destacando as leis 
municipais relacionadas aos animais. 
a câmara Setorial de agropecuárias e 
Pet Shops agradece aos colaboradores 
que tornaram possível esse 
projeto: Premier, Pet Smack, Virbac, 
merial e ceva. mais informações 
sobre a cartilha: 3461-2515.

Joinville tem agora uma câmara 
intersetorial de Segurança 
Pública (caisp), espaço de 
discussão permanente com o 
objetivo de desenvolver, integrar, 
avaliar e monitorar programas 
e ações estratégicas dirigidas 
à prevenção e ao controle da 
violência e da criminalidade.
a instalação e a posse dos 
membros natos, que representam 
órgãos municipais, estaduais 
e federais que atuam na 
segurança pública em Joinville, 
foram realizadas no dia 5 de 
novembro, no Fórum (foto 
abaixo). a caisp foi criada pelo 
decreto nº 24.421, de 23 de abril, 
e está vinculada diretamente à 
Secretaria de Proteção civil e 

Segurança Pública (Seprot).
os membros natos da caisp 
representam Poder Judiciário, 
ministério Público, Polícias civil e 
militar, conselhos comunitários de 
Segurança, Secretaria nacional de 
Segurança Pública (Senasp), Polícia 
rodoviária Federal, Polícia Federal, 
centro de atendimento Sócio 
educativo (case), conselho tutelar, 
Secretaria de Desenvolvimento 
regional (SDr-Joinville), centro 
comunitário de Segurança de 
Joinville, Sistema Prisional, 62º 
Batalhão de infantaria, receita 
Federal e câmara de Vereadores. 
São 16 membros natos, além 
do prefeito udo Döhler e do 
secretário de Segurança e Proteção 
civil, césar nedochetko. 

Desde outubro, os 
microempreendedores individuais 
podem renovar o alvará sanitário 
pela internet. o serviço passa 
a ser disponibilizado através 
do blog da Vigilância Sanitária 
(www.vigilanciasanitariajoinville.
blogspot.com.br/) para facilitar 
o trâmite do processo e agilizar 
os atendimentos. Para renovar 
o alvará o empreendedor 
individual precisa acessar o blog e 
preencher o formulário no espaço 
“revalidação de alvará Sanitário 
de mei” com as informações da 
empresa. o procedimento só é 
válido para alvarás que vencem no 
mês atual ou no mês seguinte.

o Projeto de Lei complementar 
(PLc) 278/13, aprovado por 
unanimidade no dia 15 de 
outubro pelo plenário da câmara 
dos Deputados, autoriza os 
microempreendedores a usar a 
própria casa como sede para o 
exercício comercial, sempre que 
não for indispensável a existência 
de local próprio as atividades. De 
autoria do deputado mauro mariani 
(PmDB-Sc), o texto seguiu para 
análise do Senado. o projeto altera 
a legislação que criou o Simples 
nacional (Lei complementar 
123/06) e busca facilitar a adesão 
de pessoas ao regime simplificado 
de tributação, afastando restrições 
impostas por leis estaduais que 
não permitem o uso do endereço 
residencial para cadastro de 
empresas (Fonte: agência Brasil).

Câmara intersetorial 
tem 16 membros natos
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Prefeitura sanciona  
Lei dos Food Trucks

em ato simbólico realizado no 
dia 16 de outubro em frente ao 
prédio da Prefeitura de Joinville, 
o então prefeito em exercício 
rodrigo coelho assinou a lei 
complementar nº 443, que 
regulamenta o comércio de 
alimentos em vias e espaços 
públicos e particulares pelos food 
trucks. Donos de veículos e o 
vereador Fábio Dalonso, autor da 
lei, participaram da solenidade. 
antes de ser encaminhado para 
análise e aprovação da câmara 
de Vereadores, o conteúdo do 
projeto foi discutido e definido 
em reuniões com representantes 
da cDL Joinville, do sindicato 
VivaBem e dos food trucks. um 
dos artigos previstos, que define 
a distância que os food trucks 
devem ficar de restaurantes 
e bares, não foi incluído na 
lei, o que deve render novas 
discussões. Confira a íntegra da 
lei no site www.cdljoinville.com.
br. na foto, rodrigo coelho, Fábio 
Dalonso e representante dos 
food trucks odair Figueiredo.

Odair, Fábio Dalonso e Rodrigo Coelho

À espera do Centro de 
Inovação de Joinville

Incubadoras de tecnologia

o secretário estadual de 
Desenvolvimento econômico 
Sustentável, carlos chiodini, 
apresentou todos os projetos 
e programas de sua pasta 
direcionados aos micro e pequenos 
empresários e às indústrias 
catarinenses durante a plenária 
de associados da cDL Joinville 
realizada no dia 21 de outubro. 
também participaram o então 
prefeito em exercício, rodrigo 
Fachini, vereadores e representantes 
da acij, da ajorpeme e da acomac.
além de destacar as iniciativas 
da secretaria, chiodini pediu o 
envolvimento das universidades 

de Joinville e região, do poder 
público municipal e das entidades 
representativas na formação de 
um comitê gestor para “fazer 
andar” o centro de inovação 
tecnológica de Joinville. Dos 
13 centros previstos para Santa 
catarina, nove estão em obras.
entre as regiões que esperam o 
início da construção está a de 
Joinville. Segundo chiodini, o 
governador assegurou recursos 
para que o projeto de Joinville 
siga adiante, mas é preciso forçar 
um pouco mais a participação da 
cidade para efetivar as obras.

o centro de inovação tecnológica 
é um espaço criado para abrigar 
incubadoras de tecnologia, 
laboratório de pesquisas, estruturas 
para treinamentos e agências de 
fomento, auditório e empresas 
inovadoras de base tecnológica. o 
objetivo é estimular o crescimento 
e a competitividade das micro e 
pequenas empresas, ao oferecer 
um conjunto de mecanismos e 
serviços de suporte ao processo de 
inovação dos empreendimentos.
em março do ano passado, o 

governo do estado apresentou 
a maquete do projeto previsto 
para Joinville. o prédio é para 
ser instalado em área de oito 
mil metros quadrados dentro do 
Parque de inovação tecnológica 
de Joinville e região (inovaparq), 
no campus da univille, que doou 
o terreno ao governo do estado. 
o projeto continua em fase de 
aprovação e licenciamento pela 
Prefeitura, segundo informações 
de ontem da Secretaria 
municipal de comunicação.

Carlos Chiodini (E) foi o convidado especial da plenária de 21 de outubro
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Ajude o Hospital 
Infantil Joana
de Gusmão 

Projeto de reciclagem é 
apresentado em Joinville

Ferramenta auxilia nos cálculos

a Federação das câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Santa 
catarina (FcDL) e a cDL Joinville 
apoiam o Projeto “colorindo Vidas”, 
em benefício do hospital infantil 
Joana de Gusmão, de Florianópolis. 
o projeto é organizado por 
estudantes da 8ª fase do curso 
de administração da universidade 
Federal de Santa catarina, em 
parceria com a associação de 
Voluntários (avos) dessa instituição 
de saúde. o objetivo é reformar e 
revitalizar o parquinho da unidade 
de saúde, tida como referência 
no atendimento de crianças 
e adolescentes com câncer. 
São necessários r$7.187,49 
para compra dos materiais. os 
valores de doação são fixos: R$ 
10, r$ 50, r$ 100, r$ 500, r$ 
1 mil, r$ 2 mil ou r$ 5 mil.

A doação pode ser feita 
na conta abaixo:
Banco do Brasil - ag. 5317-1
conta corrente - 22068-5
cnPJ: 81.840.340/0001-22

a Fundação municipal albano 
Schmidt (Fundamas) e o comitê 
para Democratização da informática 
(cDi), com sede em Florianópolis, 
apresentaram no dia 4 de novembro, 
ao prefeito udo Döhler e outras 
autoridades municipais, o projeto 
“reciclagem de eletrônicos” (foto 
acima). o presidente da cDL 
Joinville, Luiz Kunde, foi um dos 
presentes à reunião, realizada 
na Prefeitura. o comitê foi criado 
em 1995 e tornou-se pioneiro no 
movimento de inclusão digital na 

américa Latina, atuando como 
organização não-governamental 
que utiliza a tecnologia como 
ferramenta para combater a pobreza 
e a desigualdade. o objetivo do 
projeto é recondicionar e destinar 
adequadamente resíduos eletrônicos 
de informática com reutilização 
de equipamentos para projetos de 
inclusão. Fundamas e cDi pediram 
apoio das entidades locais para 
implementar as ações em Joinville. 
a cDL colocou-se à disposição.

a Federação das câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Santa 
catarina (FcDL/Sc) passou a 
oferecer, em novembro, um novo 
módulo dentro do sistema SPc 
(SiSPc) aos associados. trata-se 
do “Lucro certo”, uma ferramenta 
que auxilia o associado a calcular 
o preço de venda ideal de cada 
produto para obtenção do melhor 
valor e sem perdas de lucro. a 
ferramenta acompanha todo o 
processo de venda em quatro 

telas para preenchimento do 
usuário: cadastro de produtos, 
demonstrativo de resultados, 
contas para demonstrativo de 
resultados e ações para aumentar 
o lucro. inicialmente, esse novo 
produto funcionará apenas 
para associados que trabalhem 
dentro do regime de tributação 
Simples nacional. os interessados 
podem entrar em contato com 
a coordenadora comercial, aline 
hoepers, pelo telefone 3461-2548.

Fundamas pediu apoio de entidades para implementar ações no município
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Cuidados com a  
saúde do homem

em outubro, o rosa foi a cor da 
vez, marcando a importância da 
prevenção ao câncer de mama e de 
colo de útero. em novembro, o azul 
tomou conta, agora para alertar 
os homens sobre a necessidade 
de fazer exames que detectam o 
câncer de próstata. a exemplo do 
mês anterior, quando destacou 
o outubro rosa, a cDL Joinville 
apoia o novembro azul. Para 
chamar atenção à campanha que 
mobiliza entidades em todo o País, 
a página da entidade no Facebook 
foi “decorada” com bigodinhos 
azuis. o câncer de próstata 
muitas vezes não apresenta 
sintomas. na fase avançada, a 
doença provoca dor nos ossos, 
problemas urinários, infecção 
generalizada e insuficiência renal. A 
mortalidade causada pela doença 
aumenta muito após os 50 anos.

Nova parceria com cooperativa de crédito
no dia 15 de outubro, o 
departamento comercial da cDL 
Joinville participou de treinamento 
com a cooperativa de crédito 
Sicredi. o objetivo foi detalhar para 
as equipes das duas instituições o 
novo acordo fechado entre cDL e 
Sicredi, que prevê taxas reduzidas 
em operações de crédito, débito 
e antecipação com cartões 
de crédito. o superintendente 

regional do Sicredi, nilton Weber, 
apresentou a cooperativa e a 
dinâmica da parceria. as taxas 
são exclusivas para associados 
da cDL Joinville. Quem tiver 
interesse pode entrar em contato 
com ana Paula hammes ou aline 
hoepers, da cDL, pelo número 
3461-2551 ou pelo e-mail 
comercial2@cdljoinville.com.br. 

Funcionários da CDL participam de treinamento com o Sicredi

Encontro da alegria na Via Gastronômica
Bate-papo, boa música, comida, bebida e muita alegria. 
o alto astral tomou conta da Via Gastronômica no dia 
17 de outubro, do início da manhã até o final da tarde. 
Segundo estimativas da Polícia militar, entre 20 mil e 23 mil 
pessoas passaram pela rua Visconde de taunay durante 
o sábado, onde foram montadas 150 barracas de grupos 
de amigos. Foram vendidos 19.740 litros de chope.
além da alegria proporcionada pelo evento, o público 
que lotou a Via Gastronômica e os grupos de amigos 
destacaram outros pontos altos do Stammtisch, como 
a organização e a segurança. “agradeço pelo apoio de 
todos que se envolveram e se comprometeram para o 
sucesso do evento”, disse Guilherme Kulkamp, coordenador 
da câmara de Gastronomia e do 7º Stammtisch.
Para ele, o Stammtisch da Via Gastronômica já está 
no calendário turístico de Joinville. “o evento busca 
resgatar e fortalecer a cultura germânica na cidade”, 
afirmou. “O Stammtisch de Joinville torna possível a 
união do entretenimento com a assistência social. Foram 
arrecadados mais de uma tonelada de alimentos nas 
inscrições dos grupos e repassados para a Secretaria de 
assistência Social da Prefeitura”, destacou Guilherme. Cerca de 23 mil pessoas foram à Visconde de Taunay
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na maioria dos casos, os contratos de trabalho são 
de prazo indeterminado. Desta forma, os contratos 
com prazo estipulado para término são exceção.
Dentre os contratos com data limite fixada 
destacam-se três modalidades: temporário, 
com prazo determinado e de experiência.
os contratos temporários, regidos pela Lei nº 6.019/74 
e pelo Decreto n°. 73.841/74, são aplicados em 
casos de acréscimo extraordinário de serviço ou 
substituição de um empregado regular e permanente. 
Seu prazo máximo é de três meses, salvo autorização 
conferida pelo órgão local do ministério do trabalho 
e Previdência Social - quando podem chegar a seis 
meses - e podem ser prorrogados apenas uma vez. 
a peculiaridade dessa espécie de contratação é que 
deve ser efetuada por meio de uma empresa tomadora 
ou cliente (empresa de trabalho temporário idônea, 
geralmente especializada em recursos humanos).
Já os contratos com prazo determinado são 
comumente utilizados na indústria, pois regulam 
as contratações para serviços específicos. Sua 
particularidade é que podem ser prorrogados uma 
só vez e o período máximo é de dois anos.
Por fim, os contratos de experiência têm como 
objetivo testar o funcionário para determinada função. 
também podem ser prorrogados somente uma vez, 
e têm como prazo mínimo 15 dias e máximo 90 dias.
importante lembrar que as empresas podem 
celebrar dois contratos com prazo determinado 
com a mesma pessoa, sucessivamente, desde 
que tenham seis meses de intervalo, com exceção 

do contrato de experiência, que somente será 
autorizado quando o funcionário for admitido 
para desempenhar outra função, em razão 
do objetivo de teste que o caracteriza.
a Súmula 244, iii, “b” prevê que terão estabilidade 
as mulheres contratadas com prazo determinado 
cuja gravidez foi confirmada enquanto estiverem 
trabalhando. ou seja, deverão ser mantidas na 
empresa desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. Sendo uma súmula, os julgadores 
de primeiro e segundo graus não estão vinculados 
a aplicar o mesmo entendimento, contudo, caso o 
processo chegue ao tribunal Superior do trabalho 
por meio de recursos, certamente a decisão será 
no sentido de conceder estabilidade à gestante.
Salienta-se, ainda, que não é permitido realizar 
exame de gravidez antes da contratação, sob pena 
de configurar discriminação e preconceito.
também é importante atentar-se para o que dispõe 
a convenção coletiva de trabalho. as cláusulas 
31ª e 32ª regulam o horário especial natalino para 
o comércio de rua e para os shopping centers. 
Para acesso ao conteúdo integral da convenção, 
acesse http://www.sindilojasjoi.com.br/arquivos/
cct_do_comercio_varejista_joinville_20152016.
pdf, pois a convenção é realizada entre o Sindicato 
dos empregados no comércio de Joinville e o 
Sindicato do comércio Varejista de Joinville e 
região, com o apoio da cDL de Joinville.
a cDL de Joinville também está à disposição 
para prestar os esclarecimentos e dirimir 
eventuais dúvidas a respeito do tema.

Bárbara Karina Gesing e Álvaro Cauduro - Advogados no escritório CM&HW Advocacia

ARTIGO JURÍDICO

Contratação temporária  
de funcionários
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um DiFÍciL ano, maS VencemoS!
Estamos próximos do fim de mais um ano que foi 
repleto de desafios, e muitos de nós, empresários 
lojistas, não conseguimos até o momento 
vivenciar um grande ou um real aumento de 
vendas em 2015, comparado aos últimos anos.
apesar de nos prepararmos para cada 
estação do ano ou para a sazonalidade das 
lojas específicas, nos deparamos com um 
cenário econômico conturbado, e as vendas 
esperadas não aconteceram. Por vários 
motivos, como um curto ou inexistente inverno, 
uma primavera chuvosa e a previsão de 
estender o período de chuvas para o verão.
agora, muitos estão já com a coleção verão 
2016 em suas lojas, aguardando um final de ano 
que possa dar esperança de dias melhores.
não podemos desistir. Jamais. Deixamos para 
o passado um ano que nos colocou à prova 
e, apesar das dificuldades, nós vencemos!
Vencemos, amigo lojista, pois conseguimos 
pagar nossos colaboradores, nossos impostos, 
nossas despesas e conseguimos manter 
nossas lojas funcionando. empresários e 
empreendedores que somos, lutamos por dias 
melhores. Somos verdadeiros guerreiros.

Por isso, espero que em dezembro o tempo 
esteja a nosso favor e que o sol volte a 
brilhar no céu e na economia, para fomentar 
o comércio de Joinville e região.
Vamos ser e nos manter otimistas por dias 
melhores e vencer mais esta crise. torcer para que 
o governo brasileiro olhe com bons olhos para uma 
das classes que mais geram empregos no país 
e que altere a alta carga tributária, que extermina 
vários empresários, obrigados a fechar suas portas.
Vamos nos manter vencedores. o Sindilojas fez sua 
parte, mantendo um excelente horário natalino para 
estender o período de vendas durante o mês de 
dezembro para as lojas de rua e shopping centers.
e que neste natal o amor, a fé e a esperança 
estejam presentes em cada um de nós. Que 
o novo ano venha iluminar nossos familiares, 
nossos lares e nossa vida profissional.
Sucesso, boas vendas e um próspero ano novo.
estes são os votos do Sindicato do comércio 
Varejista de Joinville e região.

José Raulino Esbiteskoski
Presidente do Sindilojas - Joinville 

LemBrete: contriBuiÇão PatronaL
empresário Lojista, a contribuição patronal 
é fonte importante para manutenção do 
Sindilojas. regularize-se. Procure seu 
contador ou informe-se no Sindilojas, 
no telefone (47) 3026-2600 ou no e-mail 
sindilojasjoi@sindilojasjoi.com.br.

associe-se e/wou recolha a contribuição 
para, juntos, lutarmos por nossas 
reivindicações e, cada vez mais, prestarmos 
serviços com excelência para nossa classe 
empresarial e a sociedade. Você pode fazer 
a diferença. Juntos, somos mais fortes. 




