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Um ano de 
agenda intensa

Quando assumi a presidência da CDL, 
neste ano, já previa muitas ações, mas 
2019 foi muito além do que eu imaginava. 
O ano foi movimentado, intenso, de 
conquistas importantes, como o retorno 
do estacionamento rotativo, e também de 
pleitos que ficaram no meio do caminho.

Gostaria, por exemplo, que as obras 
de macrodrenagem do rio Mathias já 
estivessem concluídas. Porém, ainda 
faltam 42% a serem feitos. Os prejuízos 
causados pelos constantes atrasos dos 
trabalhos, que começaram em 2014, 
com prazo de entrega para 2016, são 
irreversíveis para um grande número de 
comerciantes e para a área central.

Muitas lojas fecharam, outras estão 
vulneráveis à ação de criminosos e 
outras ainda viram cair drasticamente o 
movimento. A nova previsão da Prefeitura 
é de que as obras terminem no final 
de 2020, atingindo, entre outras ruas, 
a nossa Via Gastronômica (Visconde 
de Taunay). Espero que esse prazo se 

cumpra, para o bem de nossa cidade.

O movimento lojista também é feito 
de aprendizado. E este foi o nosso 
propósito ao receber, em maio, a 48ª 
Convenção Estadual do Comércio 
Lojista da FCDL/SC. Mais de 1.200 
dirigentes lojistas e empresários do 
setor participaram do evento.  

Para entender o contexto local, 
precisamos nos envolver em temas 
nacionais que nos atingem diretamente. 
Como a Reforma da Previdência, que foi 
aprovada, mas não incluiu os Estados 
e os municípios. Uma solicitação que 
destacamos em Carta Aberta aos nossos 
deputados federais e senadores.

Outro assunto que muito nos interessa 
é a Reforma Tributária. Para que os 
joinvilenses entendessem melhor 
uma das propostas em discussão 
no Congresso Nacional, a PEC 45, 
promovemos com as demais entidades 
empresariais da cidade e a Câmara dos 

Deputados um debate sobre o tema na 
Câmara de Vereadores.

Recebemos o economista Bernard Appy, 
o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly e 
o empresário joinvilense Miguel Abuhab, 
que criou um plano de simplificação 
tributária. Em 2020, temos de nos 
aprofundar nessa discussão e ficarmos 
atentos, lembrando que é inadmissível 
o aumento de impostos.

Também esperamos que avancem 
as reformas Administrativa e Política. 
Assuntos que colocamos na pauta 
de nossas reuniões com a Bancada 
de Joinville.

Enfim, em 2020 continuaremos a nossa 
luta em busca de mais vitórias. Peço 
a Deus força e saúde para isso e aos 
nossos associados, o apoio de sempre.

Desejo a todos ótimas festas e um 2020 
de muitas conquistas.
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Pet Shop Dudy  Farmácia Coradelli H Sports & Style  Jobrasil

A Câmara de Dirigentes Lojistas lançou 
em novembro o Cashback CDL Joinville, 
uma campanha para alavancar as 
vendas nos primeiros meses de 2020. 
A iniciativa, que é sucesso em países 
como os Estados Unidos, mas é 
novidade no Brasil, faz uso das palavras 
mágicas “dinheiro de volta”.

No caso da campanha da CDL, a 
cada compra no valor de R$ 100,00 o 
cliente ganha um vale de R$ 10,00. O 
Caschback será entregue pelas lojas 
participantes durante todo o mês de 
dezembro e terá validade para troca 
entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro 
de 2020.

“A intenção é fazer com que o cliente 
retorne ou vá a outros estabelecimentos 
para novos negócios, fazendo a roda 
girar também nos meses em que o 
consumo costuma ser mais fraco”, 
explica o diretor da agência Linkers, 
Marco de Freitas, que desenvolveu 
a campanha.

COMO FUNCIONA: 

1- A cada R$100,00 que o consumidor 
gastar no mês de dezembro de 2019  em 
um dos estabelecimentos participantes, 
que estão identificados, o cliente ganha 
um Cashback de R$ 10,00.

2- O consumidor poderá utilizar o 
CashBack CDL da seguinte forma: a cada 
R$ 100,00 em compras, o cliente paga R$ 
90,00 e entrega uma cédula de CashBack 
CDL para completar o valor.

3- O consumidor pode ir em outro 
estabelecimento, fazer novas compras e 
completar o pagamento com a cédula de 
Cashback CDL. O CashBack poderá ser 
utilizado em qualquer estabelecimento 
participante da campanha.

4- O cliente pode acumular Cashbacks, 
mas seu uso deve seguir as regras 
previstas no regulamento.

5- Na cédula do Cashback constam as 

regras de como utilizá-lo e um link de 
acesso ao site da campanha para obter 
mais informações.

6- A empresa adere com valor mínimo 
do kit, que inclui cédulas, identificação do 
ponto de vendas (cartaz) e peça digital 
para divulgação online ou offline.

7- O valor do kit é de R$ 135,00, que pode 
ser parcelado em duas vezes na fatura. O 
kit contém 500 cédulas e 2 adesivos para 
identificar a loja participante.

8- Início da campanha: 1º/12/2019.

9- Período de entrega das cédulas ao 
consumidor: 1º a 31/12/2019.

10- Período de troca das cédulas nos 
estabelecimentos: 1°/1 a 16/2/2020.

11- Para saber mais acesse  
www.cashbackcdl.com.br ou ligue  
para 3461-2519 e 3461-2560.

Impulsione as vendas com o 
Cashback CDL Joinville

Primeiras adesões
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Ações

Em 2019 finalmente houve o retorno do estacionamento 
rotativo, após seis anos suspenso. No dia 27 de março, 

o prefeito Udo Döhler assinou o decreto que instituiu o novo 
sistema com uma grande novidade: a gratuidade.

Para não ser multado, porém, o motorista deve deixar o 
veículo estacionado na vaga demarcada por no máximo 
duas horas. Também continuam valendo as vagas especiais 
e os tempos menores em alguns locais. Quem não seguir 
as regras leva multa grave (5 pontos e R$ 195,00), além de 
correr o risco de ter o carro guinchado.

Mesmo com ampla divulgação, motoristas continuam sendo 
multados por excederem o tempo-limite ou por estarem 
em desacordo com outras regras. Desde o início do novo 
sistema, em 26 de abril, até 31 de outubro o Departamento 
de Trânsito (Detrans) de Joinville aplicou 1.938 multas e 
guinchou 240 carros.

O gerente do Detrans, Atanir Antunes, pede atenção para um 
detalhe que está rendendo multas. “Os condutores devem 
cuidar para estacionar dentro da vaga, sem deixar parte do 
veículo de fora da área delimitada”.

O presidente da CDL, José Manoel Ramos, lembra que 
o comércio e a área central de Joinville tiveram grandes 
prejuízos nos seis anos em que o estacionamento rotativo 
ficou suspenso. 

Ele destaca o empenho da Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores na viabilização do sistema. Mesmo com 
desconfianças e a contrariedade de alguns vereadores, o 
novo modelo deu certo. 

“Está sendo muito bom para os lojistas e todos os 
joinvilenses”, afirma o empresário.

Perspectivas
O estacionamento rotativo foi retomado com 
cerca de 800 vagas em 17 ruas centrais da cidade. 
Em 2020, deve ganhar mais 141 espaços após a 
conclusão das obras do rio Mathias. A intenção, 
segundo a Prefeitura, é chegar às 1.600 vagas do 
modelo anterior, suspenso em 2013.

O secretário de Proteção Civil e Segurança Pública 
de Joinville (Seprot), Bráulio Barbosa, afirma: “O 
estacionamento rotativo havia sido descontinuado 
há vários anos e se tornou uma necessidade 
imperiosa para o Centro da nossa cidade. Depois 
de muitos estudos, optamos pelo serviço gratuito. 
Já passados alguns meses, podemos constatar 
que o sistema é muito positivo para o comércio 
e a população. A fiscalização feita pelos agentes 
de trânsito se mostra efetiva e não onera quem 
usa esse serviço. O atual mecanismo se mostra 
vitorioso, inclusive pelos comentários que estamos 
recebendo nas redes sociais. O desafio para 2020 
é que, com a conclusão das obras do rio Mathias, 
algumas ruas até então impactadas pelas obras e 
outras no entorno do Centro sejam liberadas para o 
estacionamento rotativo”.

O prefeito Udo Döhler explica que o retorno do 
rotativo faz parte do projeto de revitalização do 
Centro de Joinville, que foi apresentado, mas não 
avançou em 2019.  

Estacionamento 
rotativo gratuito 
deu certo

Durante plenária na CDL, em março, o prefeito Udo Döhler fez 
assinatura online do decreto que instituiu o novo sistema de 
estacionamento rotativo em Joinville

Nesta e nas próximas páginas, vamos destacar as principais 
ações em que a CDL esteve envolvida em 2019, com as 

perspectivas para 2020 em relação às demandas. Confira:
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O ano de 2019 foi tenso na área central de Joinville, com um 
aumento considerável no número de pessoas em situação 

de rua. O assunto foi discutido na Câmara de Vereadores e 
virou tema recorrente na mídia. Em agosto, falava-se que a 
quantidade de pessoas pedindo esmolas ruas centrais passava 
de 800. A CDL Joinville decidiu agir e, em parceria com a 
Secretaria de Assistência Social (SAS), lançou em setembro a 
campanha “Não dê Esmolas. Ajude de Verdade”. Em outubro, 
Acij, Ajorpeme e Acomac aderiram à iniciativa.

O Departamento de Trânsito (Detrans) instalou 45 placas em 
semáforos das ruas da região central (Anita Garibaldi, Bucarein e 
América). Elas chamam a atenção da comunidade para “ajudar 
de verdade” informando a localização dos pedintes ao Centro 
Pop, no número 3433-3341, espaço para onde essas pessoas 
devem ser encaminhadas.

O Centro Pop funciona na rua Paraíba, 923, no bairro Atiradores, 
sendo destaque da rede de assistência social de Joinville, em 
especial no atendimento a moradores de rua.

Para o secretário de Assistência Social, Vagner Ferreira de 
Oliveira, o principal objetivo da campanha é conscientizar o 
joinvilense de que ele pode ajudar a população de rua, sim, mas 
não é dando esmolas. O gesto de estender a mão com algumas 
moedas na verdade incentiva mais pessoas a irem para 
semáforos e locais públicos pedir dinheiro.

Os resultados da campanha já são visíveis, afirma Vagner: 
“Tivemos uma baixa no número de pessoas em situação 
de rua nos últimos meses em Joinville. Sabemos que 
quando começa a temporada de calor costuma haver essa 
diminuição, com a ida de muitas delas para cidades do litoral. 
Mas verificamos que isso está acontecendo com maior 

destaque agora. A campanha ‘Não dê Esmolas’ fez subir o 
número de ligações para o Centro Pop em comparação com 
o período anterior à instalação das placas.  A comunidade 
está buscando ajudar de verdade”. Para se ter uma ideia, em 
agosto a população havia feito 52 ligações ao Centro Pop para 
informar sobre pessoas em situação de rua e outras questões 
relacionadas à área social. Em setembro,  o número subiu para 
71. Em outubro, para102 - quase o dobro em relação a agosto.

Outras ações estão ajudando a mudar a rotina de pessoas 
carentes. Além do almoço, o Restaurante Popular 1, na rua 
Urussanga (Centro), passou a servir café da manhã, que é de 
graça para moradores de rua e crianças de até seis anos de 
famílias de baixa renda que estejam no Cadastro Único.

Até o final de 2019, o secretário de Assistência Social, 
Vagner de Oliveira, afirma que a intenção é levar café 
da manhã também para o Restaurante Popular 2, no 
bairro Adhemar Garcia. 

Além de jantar nos dois restaurantes populares, para 
acabar com a distribuição de comida em ambientes 
públicos, como praças, por entidades assistenciais

“2020 é ano eleitoral, teremos impedimentos em 
termos de investimentos públicos. Por isso estamos 
focando em concretizar os avanços ainda neste ano, 
como a abertura da Casa de Passagem na Casa da Vó 
Joaquina, no bairro Adhemar Garcia, e o café e o jantar 
nos dois restaurantes populares. Assim, em 2020 
podemos ampliar os serviços implementados neste 
ano”, informa o secretário.

Ações

Perspectivas

Campanha faz população 
rever a rotina de esmolas

Placas da nova campanha de conscientização foram instaladas 
pela Prefeitura em semáforos de Joinville
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Nesta foto, o presidente do Sicredi Norte SC, Nilton Floriano, 
o presidente da CDL Joinville, José Manoel Ramos, 
assinam parceria durante Plenária. A cooperativa de crédito 
passou a garantir, assim, taxas especiais de cartões de 
débito e crédito para os associados da CDL. Conheça 
essas vantagens indo diretamente na sede da entidade (rua 
Ministro Calógeras, 867), ligue para 3461-2560 ou mande 
e-mail para comercial@cdljoinville.com.br. 
(Saiba mais na página 24)..

Muitos ainda pensam que a CDL é apenas SPC. Mas a entidade vai muito além do  
Serviço de Proteção ao Crédito. As parcerias, por exemplo, são o grande diferencial  

para quem é associado. Nestas duas páginas, vamos destacar algumas delas.

Na área de saúde, a CDL Joinville tem uma vantajosa parceria 
com a cooperativa Unimed. O benefício inclui o Personal, 
modelo inspirado na Atenção Primária à Saúde. Para adquirir 
os planos da Unimed Joinville em condições mais acessíveis 
a empresa interessada precisa estar associada à CDL. Mais 
informações na CDL (rua Ministro Calógeras, 867), pelo 
telefone 3461-2560 ou pelo e-mail comercial@cdljoinville.
com.br. Na foto, Edson de Campos, Glória Huber e José 
Manoel Ramos com o contrato de parceria.  

Durante Reunião Plenária, os associados da CDL 
conheceram os detalhes do plano de saúde Life Day que 
está sendo oferecido a eles pela operadora, que chegou 
em 2019 a Joinville. As informações foram repassadas 
pela consultora Janeane Tison (foto). A Life Day atende às 
consultas, aos exames e às internações exclusivamente 
no Hospital Dona Helena. Os interessados devem procurar 
a CDL, ligar para 3461-2560 ou fazer contato pelo e-mail 
comercial@cdljoinville.com.br.

Parcerias garantem vantagens 
aos associados da CDL

Sicredi

Life Day

Unimed

Ações
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Uma série de cursos de graduação, pós-graduação, 
educação continuada e técnicos com descontos e 
pagamento facilitado para empresas associadas à CDL 
Joinville. A entidade que representa o comércio local 
assinou em 2019 convênio com a Faculdade Senac 
Joinville, garantindo descontos diferenciados. A parceria  
foi efetivada pelo diretor do Senac Joinville, Ronaldo 
Ribeiro, o diretor do Senac/SC, Rudney Raulino, e o 
presidente da CDL Joinville, José Manoel Ramos, durante 
Reunião Plenária de associados (foto). Mais informações: 
cdljoinville.com.br/parcerias-e-descontos/ ou 3461-2560.

O centro universitário UniAvan, que chegou em Joinville 
no final de 2019, já garantiu parceria com a CDL. Entre 
os cursos a serem oferecidos a partir de março de 2020 
estão os de administração, contábeis e tecnólogos em 
gestão. O diretor da UniAvan, Fábio Alcântara (à direita), e 
o presidente da CDL, José Manoel Ramos, assinaram o 
contrato de parceria na última Plenária de 2019, realizada 
em 27 de novembro. Associados e funcionários terão 30% 
de desconto nos cursos. A CDL tem parceria com outras 
instituições, que oferecem uma variedade de capacitações 
técnicas e de ensino superior. Saiba mais em https://www.
cdljoinville.com.br/parcerias-e-descontos/

Levar a família ao cinema nem sempre é possível por 
causa do alto custo dos ingressos. Mas uma parceria entre 
a CDL e o GNC torna este lazer bem mais acessível. Os 
associados pagam R$ 15,00 nos ingressos 2D (normal) e 
R$ 20 nos ingressos 3D. Uma redução que pode chegar 
a 50%. Mais informações na CDL (rua Ministro Calógeras, 
867), pelo telefone 3461-2513 ou pelo e-mail comercial@
cdljoinville.com.br. 

Senac

Cinema

UniAvan 

Em 2019, a CDL Joinville aumentou o número de 
parceiros. Já são mais de 20 empresas e instituições 
das mais diversas áreas, incluindo educação, ótica e 
lazer, que oferecem descontos aos associados. Em 
2020, a entidade vai prosseguir com as parcerias. 

Se a sua empresa é associada da CDL e quer atrair 
mais clientes oferecendo vantagens a eles, entre em 
contato pelo telefone 3461-2519 ou e-mail max.soel@
cdljoinville.com.br.

Perspectivas

Confira todas as parcerias: www.cdljoinville.com.br/parcerias-e-descontos/
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A segurança pública de Joinville 
tem espaço cativo nas pautas de 
reivindicações da CDL. No último ano, 
com o município chegando perto dos 
600 mil habitantes, a preocupação da 
entidade aumentou diante dos índices 
crescentes de criminalidade.

Só nos roubos em comércios houve 
um acréscimo de 27,80% no número de 
boletins de ocorrências comparando-se 
o período de janeiro a outubro de 2018 
e 2019. O pior mês foi setembro último: 
19 BOs contra 5 em 2018. Um aumento 
de 380%.

A delegada regional da Polícia Civil, Tânia 
Harada, afirma que 2019 foi um ano 
de intensas atividades investigativas, 
com êxito na redução de alguns crimes, 
como os furtos e roubos de veículos, 
então priorizados pela Divisão de 
Investigação Criminal.

“Migramos nossas forças de trabalho 
conforme a oscilação dos índices de 
criminalidade nas diversas áreas”, 
explica Harada. Como em setembro 
e outubro a Polícia Civil constatou 
um aumento de roubos ao comércio, 
esse passou a ser, então, o foco das 
investigações.

“As delegacias estão orientadas a 
trabalhar com a atenção nesses 

indicadores. Desde 2017 nosso foco são 
os crimes contra o patrimônio. Temos 
a convicção que são esses crimes 
que causam uma maior sensação de 
insegurança. Por isso, os assaltos e os 
furtos têm prioridade nas investigações”, 
informa a delegada.

Em busca de subsídios - A segurança 
pública também é tema recorrente nas 
reuniões mensais do Conselho das 
Entidades Empresariais de Joinville, 
formado pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Associação Empresarial 
de Joinville (Acij), Associação 
dos Comerciantes de Material de 
Construção (Acomac) e Associação de 
Joinville Região da Pequena, Micro e 
Média Empresa (Ajorpeme).

Em 2019, os empresários conheceram 
dois projetos e, a partir desses subsídios, 
pretendem definir a melhor forma 
de buscar recursos para aplicar em 
melhorias na estrutura de segurança de 
Joinville.

Case de Jaraguá do Sul - No dia 15 
de outubro, o conselho conversou 
com Álvaro Leitholdt, presidente da 
Associação Amigos da Segurança 
Pública de Jaraguá do Sul e Região. O 
trabalho conjunto da associação, do 
Ministério Público e do Poder Judiciário 
está sendo apresentado como case de 

sucesso em vários municípios.

Leitholdt explicou que a associação 
auxilia na busca de recursos para 
usar em treinamento de pessoal, 
na infraestrutura e na aquisição de 
equipamentos para a segurança pública 
de Jaraguá do Sul. No ano passado, o 
grupo arrecadou R$ 500 mil.

Com 70 membros, a associação é 
independente, sem fins lucrativos e não 
cobra mensalidade. A diretoria tem sete 
pessoas que representam as entidades 
de classe do município. As prioridades 
são decididas em consenso e conforme 
a demanda. Um dos exemplos foi a 
recente aquisição de um drone para a 
PM de Jaraguá, por R$ 110 mil.

São três os aspectos decisivos para o 
sucesso da associação: a captação de 
recursos, o apoio do Ministério Público e 
o envolvimento da comunidade.

Associação Amigos da PM - No dia 19 
de novembro, o Conselho das Entidades 
também conheceu o trabalho da 
Associação Amigos da Polícia Militar de 
Joinville (AAPMJ). O presidente Raulino 
de Souza explicou o funcionamento da 
entidade aos empresários.

Segundo ele, a segurança pública 
precisa de parcerias. “Percebemos 

Muita atenção à segurança pública

Ações
Roubos em comércios

Fonte: Polícia Civil
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que nos municípios em que a entidade 
pública estadual está presente, com o 
apoio da municipal e do setor privado, 
há um diferencial positivo nos índices 
de segurança. Várias coisas podem ser 
feitas com uma simples doação”, disse 
o coronel reformado da PM. Ele citou a 
parceria feita em São Bento do Sul, onde, 
em cinco anos, foram arrecadados R$ 
535 mil para reforçar a segurança local.

A AAPMJ foi criada em 2018, tem 37 
integrantes e paridade nos membros. 
É reconhecida com certidão estadual e 

tem conselho fiscal com servidores da 
Receita Federal. Em 2018, desenvolveu 
26 projetos, alguns concretizados pelo 
governo do Estado e outros com apoio 
da iniciativa privada.

Contribuições no curto prazo - Para 
o presidente da CDL, José Manoel 
Ramos, uma associação nos moldes da 
que existe em Jaraguá do Sul é o ideal: 
“Como as demandas de Joinville são 
muitas, entendemos que é preciso se 
unir em uma única associação porque 
logo haverá várias, uma puxando para 

cada lado”, alertou o empresário. 
  
Enquanto o modelo de auxílio por 
associação não estiver definido, no curto 
prazo o presidente da AAPMJ apontou 
como os empresários podem contribuir 
para melhorias na segurança pública 
de Joinville: ajudar institucionalmente 
a formalizar um convênio para a Rádio 
Patrulha, inexistente desde os anos 
80, e ajudar com aporte financeiro na 
aquisição de armas de choque (Sparks), 
que terá autorização de compra pelo 
Exército Brasileiro em março de 2020.

Em 2020, a Policia Civil vai continuar focando o 
trabalho conforme os indicadores de criminalidade, 
concentrando as ações nas áreas mais problemáticas 
do momento. “Também vamos prosseguir o nosso 
intento de especialização das delegacias”, afirma a 
delegada regional Tânia Harada. Ela adianta que há 
perspectiva de instalação, em 2020, de uma Delegacia 
de Combate à Corrupção em Joinville para atender à 
região Norte.

“Esperamos também poder contar com a colaboração 
dos associados da CDL no auxílio à segurança 
pública com a cessão de imagens das câmeras de 
monitoramento de seus estabelecimentos para que a 
Polícia Civil tenha acesso. Com o uso de tecnologias, 
pretendemos intensificar nosso trabalho no combate a 
furtos e roubos no comércio. A cessão é algo simples, 
sem custos, que otimiza em muito a nossa mão de 
obra”, enfatiza Tânia Harada.

Perspectivas

Conselho das Entidades Empresariais conheceu 
o case de sucesso de Jaraguá do Sul...

...e o trabalho desenvolvido pela Associação 
Amigos da Polícia Militar de Joinville

Serra Dona Francisca - Em 2019, a CDL cobrou 
sistematicamente melhorias na segurança da Serra 
Dona Francisca (SC-418). O assunto foi levado ao 
Conselho de Entidades, a vereadores, deputados e 
CDLs da região nas reuniões distritais. Os empresários 
pedem que sejam feitos a manutenção periódica da 
iluminação (troca de lâmpadas), roçadas e investimentos 
na sinalização e na segurança, principalmente no km 
16, conhecido como “curva da morte”. Os números 
explicam tanta preocupação. Até outubro de 2019, a 
Polícia Militar Rodoviária (PMRv) já havia contabilizado 
256 acidentes e 11 mortes nesse trecho da rodovia. 
(Veja perspectivas para essa demanda na página 11).
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O ano de 2019 foi movimentado para a CDL Joinville. A entidade recebeu dez vereadores, três deputados 
federais e dois deputados estaduais, participou de quatro reuniões com a Bancada de Joinville (deputados 

estaduais e federais eleitos pela cidade e a região) e de cinco encontros do Conselho das Entidades Empresariais.
A CDL Joinville também promoveu sete plenárias e sediou quatro reuniões distritais, além de dois 

encontros de gestores. O presidente José Manoel Ramos e diretores participaram, ainda, de uma série de 
eventos e reuniões em órgãos públicos, como Prefeitura, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, 

sempre destacando as demandas do comércio e da cidade. Confira alguns desses encontros.

Na Prefeitura / Ambulantes e feiras - Assim que 
assumiu o comando da CDL Joinville, José Manoel 
Ramos se reuniu, em janeiro, com o prefeito Udo Döhler 
e o secretário de Turismo, Raulino Esbiteskoski, para 
discutir soluções para dois problemas: a invasão dos 
ambulantes nas calçadas, em frente às lojas, e a falta de 
regulamentação das feiras itinerantes. Outras reuniões 
para tratar desses temas foram realizadas ao longo 
do ano na Prefeitura, com a presença da Secretaria 
de Meio Ambiente (Sama). Mas não houve avanços 
nas duas questões. Uma maior fiscalização também 
foi solicitada à Receita Federal e à Receita Estadual.

Com deputados / Demandas da região - 
No primeiro trimestre de março, a CDL começou uma 
sequência de encontros com deputados federais e 
estaduais eleitos por Joinville e região. Houve  em 
2019 três reuniões com deputados federais (Darci 
de Matos, Rodrigo Coelho e Coronel Armando) e 
duas com deputados estaduais (Fernando Krelling e 
Sargento Lima). Os deputados que formam a Bancada 
de Joinville também se reuniram quatro vezes com o 

Conselho das Entidades Empresariais, integrado pela 
CDL, Acij, Acomac e Ajorpeme. Tanto na CDL quanto 
no Conselho, trataram de reivindicações da cidade e 
da região, como a duplicação da BR-280, melhorias 
na Serra Dona Francisca, mais voos pelo Aeroporto 
de Joinville e o combate à pirataria e ao contrabando. 
A preocupação com os constantes assaltos a ônibus 
que levam joinvilenses para compras em São Paulo 
também foi levada pelos empresários aos deputados. 

Um ano intenso de reivindicações

Com vereadores / Aproximação - A CDL Joinville 
começou em março uma agenda de reuniões com 
os vereadores de Joinville. A entidade já recebeu 
Claudio Aragão, Fábio Dalonso, James Schroeder, 
Richard Harrison, Ana Rita Negrini Hermes, Roque 
Mattei, Rodrigo Fachini, Mauricinho Soares, Tânia 

Larson e Adilson Girardi. Tânia e Adilson (fotos 
acima) foram os últimos a ser recebidos pela 
Diretoria em 2019. Para a CDL, essas são ótimas 
oportunidades para falar das demandas do 
comércio varejista de Joinville e para saber mais 
sobre o trabalho desenvolvido pelo Legislativo.
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Com CDLs da região / Reuniões distritais - A CDL 
Joinville sediou quatro reuniões distritais em 2019. A 
última foi realizada no dia 21 de novembro e tratou 
da readequação que a FCDL/SC está fazendo entre 
os distritos. O 18º Distrito, do qual a CDL Joinville faz 
parte e é comandado por José Manoel Ramos, passa 
a ter em sua composição as CDLs de São Francisco 
do Sul e de Araquari. A CDL de Campo Alegre e a 
CDL São Bento do Sul farão parte do 20º Distrito a 
partir de 2020. Confira como ficou: no 18º Distrito 
estão as CDLs de Joinville, de Balneário Barra do Sul, 
Itapoá, Garuva, Araquari e São Francisco do Sul. O 20º 
Distrito integra as CDLs de Barra Velha, Guaramirim, 
Jaraguá do Sul, Campo Alegre e São Bento do Sul.

Na Câmara / Votações - O presidente da CDL de 
Joinville, José Manoel Ramos, participou da primeira 
Tribuna Livre de 2019 na Câmara de Vereadores, 
em fevereiro. Além de falar das ações da entidade 
na defesa dos interesses do comércio, convidou 
os vereadores para a posse da Diretoria, realizada 
no mês seguinte. Também agradeceu o apoio que 
a CDL sempre recebeu dos legisladores. Durante o 
ano, José Manoel Ramos esteve outras vezes no 
Legislativo para acompanhar votações importantes, 
como o novo projeto do estacionamento rotativo.

A CDL acredita que em 2020 ocorrerão avanços na 
regulamentação das feiras itinerantes. Um projeto de 
lei complementar da vereadora Tânia Larson pode, 
finalmente, levar às mudanças defendidas pela entidade. 
O presidente José Manoel Ramos reforça que a CDL não é 
contra a realização dessas feiras, mas não concorda que 
elas atuem livremente, enquanto o comércio legalizado é 
obrigado a cumprir uma série de exigências. Um dos itens 
propostos por Tânia é a realização de feiras itinerantes a 
cada 360 dias. Atualmente, esses espaços se instalam em 
Joinville durante grandes datas comerciais, como Dia das 
Mães, Dia dos Namorados e Natal.

A CDL também ficou mais otimista em relação 
ao enfrentamento dos problemas causados por 
ambulantes, a partir de ações da Polícia Militar iniciadas 
em novembro e que devem ter continuidade em 2020. 
A entidade espera, ainda, uma posição mais dura da 
Prefeitura para impedir que os vendedores ambulantes 
continuem prejudicando o funcionamento das lojas e a 
circulação de pedestres nas calçadas.

Em 2020, continuam as reuniões da CDL com 
vereadores, deputados estaduais e federais; as plenárias; 

as reuniões semanais de Diretoria; e os encontros 
distritais. As reuniões do Conselho das Entidades com a 
Bancada de Joinville já têm as datas confirmadas para 
2020: 17/2 na Acij; 13/04 na Ajorpeme; 15/06 na CDL; 
17/8 na Acomac; e 19/10 na Acij.

Sobre a Serra Dona Francisca, as perspectivas de 
melhorias são grandes. Há dois motivos concretos 
para esse otimismo. No início de novembro, a Câmara 
de Joinville aprovou projeto do vereador Fábio Dalonso 
que diminui os riscos de acidentes durante a noite que 
possam afetar a água que abastece 65% da cidade.

O texto proíbe o trânsito de caminhões com carga 
perigosa das 18 às 7 horas no trecho entre o viaduto 
da BR-101, em Pirabeiraba, e o limite de Joinville com 
Campo Alegre. Para passar a valer, a lei depende da 
sanção do prefeito Udo Döhler.  

Outra iniciativa para melhorar a segurança na Serra 
Dona Francisca partiu do deputado estadual Fernando 
Krelling. Ele cobrou do governo do Estado a instalação 
de lombadas eletrônicas na rodovia “para minimizar os 
riscos de acidentes”.

Perspectivas
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O 11º Café Beneficente em prol do Lar de Idosos Betânia, 
realizado pela Câmara Setorial das Empreendedoras da 
CDL, foi um sucesso, atraindo mais de 300 pessoas à 
AABB no dia 25 de julho. Na Plenária de 25 de setembro, a 
CDL entregou o cheque com o total arrecadado no evento 
(R$ 26.950,00) ao Lar de Idosos. Os recursos estão sendo 
utilizados em novas reformas do espaço, que é ligado à 
Associação Diocesana de Promoção Social (Adipros) e está 
localizado no bairro Bucarein. Na foto, empreendedoras, 
patrocinadores do café, o presidente da CDL, José Manoel 
Ramos, e a conselheira da entidade Julita Michels ao lado 
da irmã Cirlei Frigo, que recebeu o cheque pelo Betânia.

A CDL se destaca também pelos eventos que promove durante o ano, alguns deles já tradicionais,  
como o Stammtish da Via Gastronômica, o Dia Livre de Impostos (DLI), o Festival Gastronômico e o Café  

Beneficente. Todos com um objetivo em comum: reunir a comunidade em torno de causas que façam  
a diferença na vida dos envolvidos. Confira alguns dos eventos realizados em 2019:

Parecia impossível. Mas o 11º Stammtisch de Joinville 
– Via Gastronômica atraiu mais pessoas que a edição 
anterior, que já havia batido recorde, com a participação 
de 30 mil festeiros. Neste ano, pelo menos 32 mil pessoas 
circularam pela rua Visconde de Taunay no sábado 19 
de outubro (foto). A segurança, a organização e a alegria 
foram novamente os pontos altos deste evento que 
destaca a cultura alemã de Joinville.

O Stammtisch tem, também, uma pegada social. No 
final de outubro, a CDL entregou a instituições parceiras 
os alimentos arrecadados nas inscrições. Cada um dos 
150 grupos participantes fez a doação de 10 quilos de 
alimentos, totalizando 1,5 tonelada. Os produtos foram 
repassados pelo presidente da CDL, José Manoel Ramos, 
e o vice-coordenador da Câmara Setorial de Gastronomia 
e Entretenimento, Guilherme Kulkamp, ao Corpo de 
Bombeiros Voluntários, à Polícia Civil, à Polícia Militar, à 
Casa da Amizade, à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), à Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
(Glória), à Ação Social do Centro Comunitário de Segurança 
de Joinville e à Somar Norte (foto).

Aproximação com a comunidade

Café beneficente 

Stammtisch/Ação social

Stammtisch/Festa

Ações
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Em 2019, a Câmara Setorial de Gastronomia da CDL 
Joinville realizou a Edição Verão e a Edição Inverno do 
Festival Gastronômico. A primeira ocorreu de 23 de 
janeiro a 14 de fevereiro, em 17 restaurantes associados. 
Em agosto, de 7 a 28, a cidade se deliciou com o 17º 
Festival, que veio com uma grande novidade. Com o 
tema “O Festival dos Festivais”, as 20 casas participantes 
reeditaram a entrada, o prato principal e a sobremesa 
que mais se destacaram nas outras 16 edições. Os 
restaurantes criaram menus especiais para possibilitar que 
os clientes pudessem saciar o “gostinho de quero mais” 
que ficou de cada festival.

O ano de 2019 foi especial para a CDL Jovem, que 
comemorou a maioridade. Um dos eventos que marcaram 
os 18 anos de atividades foi o carreteiro em prol do 
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em 21 de 
setembro. Cheque no valor de R$ 10.448,80 foi entregue 
durante Plenária, em outubro, pelo vice-presidente e pela 
coordenadora da CDL Jovem, William Escher e Jéssica 
Reinert, à coordenadora de projetos sociais do Hospital 
Infantil, Quésia de Araújo Grellmann, e à diretora-geral, irmã 
Ivete Negrelli. Na foto, irmã Ivete com o cheque, Quésia 
e integrantes da CDL Jovem. O carreteiro teve como 
embaixadora a educadora Edinar Regina de Avila.

Festival Gastronômico

Natal Legal e DLI

Carreteiro beneficente

Para 2020, os tradicionais eventos promovidos pela CDL 
Joinville estão garantidos. Entre outros, estão confirmadas 
as duas edições do Festival Gastronômico (de Verão e de 
Inverno), a 12ª edição do Café Beneficente em prol do Lar 
de Idosos Betânia, mais um Dia Livre de Impostos, o 17º 

Natal Legal e, claro, o 12º Stammtisch de Joinville - Via 
Gastronômica. Este último dependendo da conclusão das 
obras de macrodenagem do rio Mathias. Se você quer 
saber mais sobre os eventos promovidos pela CDL, ligue 
para 3461-2515 (Gerência de Câmaras Setoriais).

Perspectivas

Duas das principais iniciativas da CDL Jovem são o Dia Livre 
de Impostos (DLI), com ações que cobram a diminuição da 
carga tributária, e o Natal Legal, que em 2019 completou 16 
anos. O DLI 2019 movimentou 147 cidades de 21 Estados no 
dia 30 de maio, marcando, simbolicamente, a data em que o 
brasileiro deixou de trabalhar só para pagar impostos. O Natal 
Legal ocorre sempre no início de dezembro, com a entrega de 
presentes a 8 mil crianças em escolas da periferia de Joinville. 
A caravana da CDL Jovem chega nos bairros animada por trio 
elétrico com música, personagens infantis e o Papai Noel. Os 
recursos para essa grande festa vêm de doações feitas por 
associados da CDL. Na foto, a CDL Jovem no DLI 2019.
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Fernando Scherer - 
Medos e dores 
levam a aprendizados

O 8º Encontro Regional de Vendas, nos dias 5 e 6 de novembro, levou para o palco do 
auditório da Mitra Diocesana de Joinville o campeão olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, e 

o diretor de mercado do Grupo NSC, o expert em marketing Luciano Moura.
O Encontro Regional de Vendas é destaque na programação anual da CDL Joinville, sendo realizado 

sempre em novembro como forma de dar um impulso nas vendas para o Natal. .

A palestra de Fernando Scherer, o Xuxa, encantou o 
público no primeiro dia do 8º Encontro Regional de 
Vendas, na noite de 5 de novembro. Ele falou de sua 
determinação nas conquistas como nadador olímpico, 
dos medos e das dores, que servem de aprendizado 
até hoje. Também destacou a importância do 
trabalho em equipe tanto na época em que passava 
a maior parte do tempo dentro das piscinas quanto 
nos dias atuais, na jornada como palestrante.

Críticas – Scherer alertou: você deve aceitar 
críticas de poucas pessoas, daquelas que 
realmente importam em sua vida, mas saiba 
ouvi-las e mudar a rota caso necessário.

Medo - “Fui o melhor nadador do mundo porque aceitei 
uma crítica. Por mais que as críticas doam, respire e 
melhore”, afirmou. O medo faz parte da vida, “mas finja 
ter coragem e faça. O medo me instiga, porque eu quero 
enfrentá-lo, e por isso estou sempre aprendendo”.

Ano de 14 meses - Scherer afirmou que seu 
ano tem dois meses a mais, no mínimo, porque 
decidiu há muito tempo dormir menos para 
meditar uma hora pela manhã e à noite. E estudar 
em qualquer tempo livre e onde esteja.

Gratidão - O campeão e palestrante falou da depressão 
que teve após se aposentar das piscinas, mas é 
grato por ter passado por isso, porque conseguiu 
descobrir muita coisa sobre si e traçar um novo 
rumo. Neste sentido, ele apontou a importância de 
ser grato por tudo, até pelas coisas não tão boas.

Sucesso - “Eu não sabia quem eu era. Não tinha 
percepção de mim mesmo. Quando parei de nadar, 

tentei me matar. Mas digo que o melhor momento da 
minha vida foi a depressão, porque eu lutei para sair 
dela. Hoje eu sou, sim, uma pessoa de sucesso porque 
não sigo o que definiram para mim. Sou eu quem define 
o que é sucesso em todas as áreas da minha vida. 
Estou mais próximo do equilíbrio do que quando era 
medalhista”, destacou. “Se não fosse a depressão eu 
não seria o que sou hoje”, reforçou. “Dor todos sentem, 
mas viver no sofrimento é uma escolha. Ela veio para 
mostrar um aprendizado, para você ir para a ação”.

Não se acomode - Outro recado de Fernando Scherer: 
“Viva como um campeão, mas treine como um 
azarão”, enfim, não se acomode. Scherer destacou 
a importância da meditação, que ajuda a driblar a 
ansiedade, principalmente de quem lida com vendas.

Conecte-se - “Respire fundo algumas vezes durante 
o dia e antes de atender um cliente. Conecte-
se com você, agradeça por tudo, se dê parabéns 
também pelas pequenas coisas. Deixe de se julgar, 
se culpar. Sucesso não é o fim, mas o processo. 
Faça os pequenos passos para chegar no grande”.

“Por mais que as críticas doam, respire e melhore”, 
orienta Fernando Scherer

Encontro dá novo ânimo às 
equipes de vendas
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No mundo cada vez mais conectado, em que o celular 
se tornou onipresente e as transformações estão super-
aceleradas, os empresários e as equipes de vendas 
devem estar atentos, abertos e dispostos a corrigir 
a rota a todo instante para atrair e fidelizar os novos 
consumidores. Ao mesmo tempo, precisam ter cuidado 
com as falsas informações, os preconceitos e os 
mitos. E entender que o cliente não abre mão de coisas 
atemporais, como a confiança e o bom atendimento.

Para ajudar o comércio a entender melhor o consumidor, 
a CDL Joinville convidou o diretor de mercado do Grupo 
NSC, Luciano Moura, para palestrar no último dia do 8º 
Encontro Regional de Vendas, na noite de 6 de novembro.

O expert em marketing focou no poder da tecnologia, 
nos novos comportamentos na sociedade de 
consumo, no des-comportamento do consumidor 
e das empresas e em como organizar o caos.

Consumidores exigentes – Empresários e equipes 
devem estar atentos a todas as faixas de idade e 
se adequar às expectativas dos diversos grupos de 
consumidores. Luciano Moura citou uma fala de Danilo 
Vasconcelos, diretor-geral da ICLP no Brasil, para ilustrar 
esta afirmação: “Em um momento difícil, inclusive para 
marcas mais conceituadas, muitos varejistas estão 
dobrando esforços para atrair às suas lojas e sites 
compradores Millennials (também conhecidos como 
Geração Y, nascidos entre 1980 e 1994). Isso é feito às 
custas dos Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964), 
que tendem a ser mais ricos, porém, exigem o mesmo 
nível de atenção que os Millennials para se manterem 
fiéis”. Segundo ele, 77% dos Baby Boomers afirmaram 
em pesquisa que comprariam mais se os varejistas 
compreendessem melhor suas necessidades e exigências.

A geração mais rica - A Geração X (nascidos entre 1965 
e 1979) concentra as principais tomadas de decisão do 
planeta atualmente. É a geração mais rica da história 
e deve permanecer neste posto até meados de 2030. 
“A riqueza do Brasil está nas mãos de pessoas com 
mais de 55 anos. A geração X é responsável por mais 
da metade da audiência de sites sobre carros, notícias, 
negócios, finanças e lifestyle”, disse Luciano. 

Conveniência - Sobre o des-comportamento do consumidor 
brasileiro, Luciano enfatizou: "Ele quer resolver o que 
precisa de forma rápida, ter uma experiência melhor com 
o seu tempo e tecnologia para ajudar na rotina”.

Sem maturidade digital - Em relação às respostas das 
empresas nessa era de transformações, Luciano Moura 
explicou que o Brasil é um país conectado, mas as empresas 
não estão no mesmo ritmo. Mais de 66% dos brasileiros 
têm acesso à internet, mas somente 20% das empresas já 
têm maturidade digital. Mas aumentar o investimento no 
digital não é a única solução. “É crucial que as empresas 
transformem seus processos e a cultura, adotando uma 
mentalidade que abrace a migração para o marketing digital".

Valor da marca - “O varejo físico não tem mais a 
ver com distribuição de mercadorias, mas com a 
construção de valor da marca”, disse Luciano, citando 
Scott Markin, presidente da Value Retail. “As pessoas 
não precisam mais ir às lojas, elas têm que querer ir às 
lojas”, segundo Lee Peterson, vice-presidente executivo 
de marca, estratégia e design da WD Partners.

Como organizar o caos - E a pergunta crucial: como organizar 
o caos? Para Luciano Moura, o cenário atual é desafiador, de 
construção de marcas, engajamento e negócios. As pessoas 
já não compram o que você faz, e sim por que você faz. O 
talento da equipe faz a diferença, por isso a necessidade de 
investimento contínuo em desenvolvimento. “Oportunidades 
de crescimento impactam na retenção e na produtividade”, 
lembrou. E se a empresa desenvolver as pessoas e elas forem 
embora? “E se não as desenvolverem e elas ficarem?”.

Futuro do trabalho humano - O desafio já não é sobre 
negociação e vendas. “É sobre resolver”. O futuro do 
trabalho humano está na imaginação, na criatividade 
e na estratégia. Coisas nas quais a inteligência 
artificial é limitada. “O que nós estamos fazendo?", 
questionou Luciano Moura. Para você pensar e agir.

Luciano Moura - Os desafios 
de um mundo conectado 
e acelerado

“As pessoas já não compram o que você faz, e sim por que 
você faz”, alertou Luciano Moura  
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O ano de 2019 foi de homenagens a empresas associadas da CDL 
Joinville que completaram 20, 30, 40, 50 e 100 anos de funcionamento. 

Durante Reuniões Plenárias realizadas pela entidade, placas de 
reconhecimento a décadas de persistência e superação foram entregues a 
11 empreendimentos que se destacam em Joinville. O presidente da CDL, 

José Manoel Ramos, fala da importância de festejar essas datas: “Sabemos 
da luta diária de quem é empreendedor no Brasil. Essas empresas aqui 

homenageadas conseguiram vencer diversas crises e fazem parte da história 
de Joinville”. Confira as empresas homenageadas em 2019:

Marli Avancini e o marido 
e sócio Sieefrid Alexandre 
Wojtech receberam a placa de 
reconhecimento do presidente 
da CDL, José Manoel Ramos 
(à direita), e do vice-presidente 
Marcos Bittencourt (à esquerda) 
pelos 50 anos da Discolândia.

O diretor comercial da Clamed 
(à esquerda), Marcelo Augusto 
Voos, recebeu do presidente, 
José Manoel Ramos, a placa 
de reconhecimento pelos 100 
anos de atividades da Drogaria 
Catarinense em Joinville.  

DISCOLÂNDIA 
50 ANOS

DROGARIA 
CATARINENSE 
100 ANOS

Empresas aniversariantes 
recebem homenagens da CDL
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Manfredo Trauer (à direita), 
do Conselho Superior da 
CDL, entregou a placa de 
reconhecimento ao empresário 
Eron Carlos Correa pelos 40 
anos de atividades da Eromar 
Magazine.

Gonçalo do Nascimento (2° da 
esquerda para direita) e Alexandre 
Brandão (à direita) receberam 
a placa comemorativa do 
conselheiro da CDL Manfredo 
Trauer e do presidente José 
Manoel Ramos (à esquerda) pelos 
50 anos da Apolo Calçados.

Carlos Augusto Santini Canto 
e a esposa, Isamara Morgado 
Santini Canto, receberam a placa 
comemorativa do presidente 
da CDL, José Manoel Ramos (à 
esquerda), e do vice-presidente 
Eduardo Mafra (à direita) pelos 
50 anos de atividades da Ótica 
São José.

EROMAR 
MAGAZINE 
40 ANOS

APOLO 
CALÇADOS  
50 ANOS

ÓTICA SÃO 
JOSÉ 
50 ANOS
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O presidente da CDL, José 
Manoel Ramos (à direita), fez a 
entrega da placa ao proprietário 
da Fredy Pneus, Frederico 
Cardoso dos Santos, pelos 40 
anos do estabelecimento.

José Raulino Esbiteskoski, do 
Conselho Superior da CDL, 
entregou a placa de homenagem 
para a empresária Sandra 
de Souza pelos 30 anos de 
atividades do restaurante 
O Fornão.

O sócio-proprietário da Olivia 
Modas, Gilson Bohn (à direita), 
é homenageado pelos 40 anos 
de atividades da empresa 
localizada na rua Caçador, 
372. A placa foi entregue pelo 
presidente da CDL, José Manoel 
Ramos.

FREDY PNEUS 
40 ANOS

O FORNÃO 
30 ANOS

OLÍVIA 
MODAS
40 ANOS

18
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O vice-presidente de SPC, Carlos 
Grendene (à direita), entregou 
a homenagem ao empresário 
Guilmar Machado, da Guiauto 
Veículos, pelos 30 anos de 
funcionamento da empresa.

GUIAUTO 
VEÍCULOS 
30 ANOS

O presidente da CDL, José 
Manoel Ramos, entregou a 
homenagem ao advogado 
Alvaro Cauduro e aos sócios do 
escritório CM & HW pelos 30 
anos de atividades da empresa.

A arquiteta e gerente do Motel 
Vis à Vis, Victoria Buzzachera, 
recebeu a placa de homenagem 
do vice-presidente da CDL 
Darlan Fermiano pelos 20 anos 
de funcionamento da empresa.

Sua empresa é associada à CDL e está completando 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais? A CDL quer homenageá-la em 
2020. Entre em contato pelo telefone 3461-2571 ou e-mail marketing1@cdljoinville.com.br.

CM & HW 
30 ANOS

MOTEL 
VIS À VIS 
20 ANOS
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2 a 6/12/2019 (segunda a sexta) Até as 20 horas

7/12/2019 (sábado) Até as 18 horas

8/12/2019 (domingo) Das 14 às 20 horas

9 a 13/12/2019 (segunda a sexta) Até as 21 horas

14/12/2019 (sábado) Até as 18 horas

15/12/2019 (domingo) Das 14 às 20 horas

16 a 20/12/2019 (segunda a sexta) Até as 22 horas

21/12/2019 (sábado) Até as 20 horas

22/12/2019 (domingo) Das 10 às 20 horas

23/12/2019 (segunda-feira)  Até as 22 horas

24/12/2019 (terça-feira)  Até as 14 horas

25/12/2019 (quarta)  FECHADO

26 e 27/12/2019 (quinta e sexta)  HORÁRIO NORMAL

28/12/2019 (sábado)   HORÁRIO NORMAL

29/12/2019 (domingo) FECHADO

30/12/2019 (segunda-feira)  HORÁRIO NORMAL

31/12/2019 (terça-feira) FECHADO

1/1/2020 (quarta-feira) FECHADO

2/1/2020 (quinta-feira) HORÁRIO NORMAL

DIAS HORÁRIOS DIAS HORÁRIOS

Horários do comércio de rua

Consumidores de Joinville ganharam mais tempo para 
as compras de Natal em dezembro. A partir do dia 2, 
o comércio de rua amplia os horários de atendimento, 
conforme prevê a Convenção Coletiva de Trabalho 
assinada em novembro pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Joinville (Sindilojas) pelo Sindicato dos 
Comerciários de Joinville e Região (Comerciários).

Na primeira semana de horários estendidos, de 2 a 6 
de dezembro (segunda a sexta), as lojas de rua ficam 
abertas até as 20 horas. No dia 7 (sábado), até as 
18 horas. No dia 8 (domingo), das 14 às 20 horas.

De 9 a 13 de dezembro (segunda a sexta), o comércio 
de rua funciona até as 21 horas. No dia 14 (sábado), até 
as 18 horas. No dia 15 (domingo), das 14 às 20 horas.

De 16 a 20 de dezembro (segunda a sexta), as 
lojas atendem até as 22 horas. No dia 21 (sábado) 
até as 20 horas. No dia 22 (domingo), das 10 
às 20 horas. No dia 23 (segunda-feira), até as 
22 horas. No dia 24 (terça), até as 14 horas.

Shopping centers - Nos shoppings de Joinville, 
a alteração de horários nas lojas comerciais 
ocorre somente aos domingos. No dia 8 de 
dezembro, as lojas atendem das 10 às 20 horas; 
nos dias 15 e 22, das 10 às 22 horas.

Fechamento - Nos dias 25 (quarta-feira/
Natal), 29 e 31 de dezembro (segunda e terça) 
e 1º de janeiro (quarta-feira), tanto as lojas dos 
shoppings quanto as de rua estarão fechadas.

Lojistas devem ficar atentos à legislação trabalhista e à convenção coletiva em relação ao horário natalino

Mais tempo para as compras 
de Natal no comércio de rua
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Horários das lojas de shoppings

DIAS HORÁRIOS

2/12/2019 a 7/12/2019 (segunda a sexta) HORÁRIO  
  NORMAL

8/12/2019 (domingo) Das 10 às 20 horas

9 a 14/12/2019 (segunda a sábado) HORÁRIO NORMAL

15/12/2019 (domingo) Das 10 às 22 horas

16 a 21/12/2019 (segunda a sábado) HORÁRIO NORMAL

22/12/2019 (domingo) Das 10 às 22 horas

23/12/2019 (segunda-feira) HORÁRIO NORMAL

DIAS HORÁRIOS

24/12/2019 (terça-feira) Até as 16 horas

25/12/2019 (quarta-feira) LOJAS COMERCIAIS  
 FECHADAS

26 a 30/12/2019 (quinta a segunda) HORÁRIO NORMAL

31/12/2019 (terça-feira) LOJAS COMERCIAIS  
 FECHADAS

1/1/2020 (quarta-feira) LOJAS COMERCIAIS  
 FECHADAS

2/1/2020 (quinta-feira) HORÁRIO NORMAL

O departamento jurídico do Sindilojas chama a atenção 
dos lojistas para algumas questões em relação à 
ampliação dos horários de atendimento em dezembro:

1 - A extensão da jornada do empregado não pode 
superar duas horas diárias, ou seja, o empregado só 
poderá fazer duas horas extras por dia, respeitando-se 
em todos os casos a legislação trabalhista vigente.

2 - As horas extras deverão ser quitadas 
em folha de pagamento.
3 - Existe a possibilidade de compensação 
das horas extras trabalhadas, mediante 
acordo individual ou coletivo.
4 - Observar as regras da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 2019/2020..

Orientações jurídicas sobre o horário natalino
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Lei da Precificação

Alvaro Cauduro e Andressa Vicente • Advogados do escritório CM & HW

ARTIGO

Apesar de ser lei, comumente 
nos deparamos com 

vitrines sem a devida 
precificação nos produtos, 
atentando contra o direito 
básico do consumidor de obter 
informação adequada e clara.

A Lei da Precificação nº 
10.962/2004 e o Decreto nº 
5.903/2006 - que dispõem e 
regulamentam sobre a oferta e 
as formas de afixação de preços 
de produtos e serviços para 
o consumidor - determinam 
como obrigatório divulgar em 
caracteres legíveis o preço total à 
vista. E caso haja oferta de venda 
a prazo, deverão ser também 
discriminados: o valor total a 
ser pago com o parcelamento; 
o número, a periodicidade e o 
valor das prestações; os juros; 
e os eventuais acréscimos e 
encargos que incidirem sobre 
o valor do parcelamento.

O preço dos produtos e serviços 
deve ficar sempre visível 
ao consumidor enquanto o 
estabelecimento estiver aberto 
ao público, e especialmente 
na exposição em vitrine. A 
etiqueta deve estar afixada 
diretamente no produto com 
a face principal voltada ao 
consumidor, a fim de garantir 
a pronta visualização do preço 
sem a necessidade de adentrar 
no estabelecimento ou solicitar 
a intervenção de um vendedor.

Além disso, eventuais descontos 
oferecidos em função do prazo 
ou meio de pagamento utilizado 
devem ser informados.

A não observância ao direito 
básico do consumidor à 
informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e 
serviços sujeitará o comerciante 
infrator às penalidades legais.

A própria legislação (artigo 
9º do Decreto nº 5.903/2006) 
prevê algumas condutas 
que configuram infrações ao 
direito básico do consumidor à 
informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e 
serviços, sujeitando o infrator às 
penalidades previstas no Código 
de Defesa do Consumidor.

Condutas que podem 
levar a penalidades:

I - Utilizar letras cujo tamanho 
não seja uniforme ou dificulte 
a percepção da informação, 
considerada a distância normal 
de visualização do consumidor;

II - Expor preços com as 
cores das letras e do fundo 
idêntico ou semelhante;

III - Utilizar caracteres apagados, 
rasurados ou borrados;

IV - Informar preços apenas 

em parcelas, obrigando o 
consumidor ao cálculo do total;

V - Informar preços em moeda 
estrangeira, desacompanhados 
de sua conversão em moeda 
corrente nacional, em caracteres 
de igual ou superior destaque;

VI - Utilizar referência que deixa 
dúvida quanto à identificação 
do item ao qual se refere;

VII - Atribuir preços distintos 
para o mesmo item; e

VIII - Expor informação redigida 
na vertical ou outro ângulo 
que dificulte a percepção.

A fiscalização do cumprimento 
da legislação é realizada pelo 
Procon de cada município, 
e a identificação da infração 
poderá dar início a um processo 
administrativo, com aplicação 
de multa ao infrator.

E não é demais acrescentar que 
no caso de divergência de preços 
para o mesmo produto entre os 
sistemas de informação de preços 
utilizados pelo estabelecimento 
a lei prevê que o consumidor 
pagará o menor dentre eles (artigo 
5º da Lei nº 10.962/2004).

Portanto, os estabelecimentos 
devem ficar atentos às condições 
de oferta e afixação de preços 
de produtos e serviços, evitando, 
assim, transtornos como 
reclamações de consumidores 
e multas provenientes 
dos órgãos de defesa.

O preço dos produtos 
e serviços deve ficar 

sempre visível ao 
consumidor enquanto o 
estabelecimento estiver 

aberto ao público.
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Lei da Precificação Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo - MP 905/2019
Rosalbo Ferreira Júnior - Advogado do Sindilojas Joinville e Região

ARTIGO

O governo está tentando a todo 
custo diminuir o desemprego 

que assola a sociedade brasileira 
e, em contrapartida, busca 
auxiliar as empresas com cortes 
do custo empresarial no que 
é possível, de forma imediata, 
para fomentar a geração de 
empregos no País, em especial 
da população mais jovem.

Para tanto, recentemente, 
instituiu através da Medida 
Provisória 905/2019 o Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo, 
que nada mais é do que um 
programa que incentiva a 
contratação de trabalhadores 
entre 18 e 29 anos de idade no 
período de 1º de janeiro de 2020 
a 31 de dezembro de 2022.

O Contrato Verde e Amarelo é 
válido para fins de registro do 
primeiro emprego e novos postos 
de trabalho, desconsiderando 
os registros de Menor Aprendiz, 
contratos de experiência, 
trabalho intermitente e trabalho 
avulso, limitando o pagamento 
a um salário mínimo e meio.

A nova modalidade de contrato 
de trabalho poderá ser 
adotada para qualquer tipo 
de atividade, inclusive para 
substituição transitória, por 
prazo determinado, no máximo 
24 meses. Será convertido 
automaticamente em contrato 
por prazo indeterminado quando 
ultrapassado esse período e caso 
não seja rescindido, passando a 
seguir as regras gerais da CLT.

Pela Medida Provisória, as 
empresas poderão ter até 
20% dos seus empregados 
contratados nessas condições. 
Mas as empresas não poderão 
demitir empregados para 
recontratá-los nessa nova 
modalidade antes de 180 dias.

As que contratarem trabalhadores 
sob o novo regime serão 
beneficiadas com isenção da 
contribuição previdenciária 
patronal e do Salário-Educação, 
tributos que incidem sobre a 
folha de pagamento e sobre 
as contribuições ao Sistema 
S (Sesc, Senai, Senac etc.).

Os trabalhadores que forem 
contratados pelas regras da 
MP terão redução da alíquota 
de contribuição do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) de 8% para 2%, além de 
redução da multa do FGTS em 
caso de demissão sem justa 
causa, de 40% para 20%, desde 
que haja acordo entre as partes.

Essas reduções para as 
empresas serão financiadas 
com a cobrança de contribuição 
previdenciária das pessoas 
que recebem Seguro-
Desemprego, caso a Medida 

Provisória se torne lei.

Em um breve parecer, o 
governo demonstra estar bem-
intencionado, porém, tomando 
decisões apressadas, até 
precipitadas, sem se atentar 
para detalhes importantes, 
gerando insegurança jurídica 
para as empresas, que ficam 
perdidas no mar de medidas 
provisórias quase que semanais e 
inconstitucionalidades levantadas 
nessas mesmas medidas.

Desta forma, é importantíssimo 
para as empresas buscar 
amparo jurídico através de 
uma consultoria preventiva 
junto ao jurídico do Sindilojas 
ou, ainda, de um advogado de 
sua confiança para auxiliar em 
qualquer mudança na legislação 
para evitar prejuízos futuros.

Vale lembrar que o Sindilojas 
de Joinville está atento às 
constantes mudanças no cenário 
jurídico e econômico que possam 
afetar direta e indiretamente 
a sua empresa. Previna-se!

Caso existam dúvidas sobre os 
mais variados assuntos, estas 
podem ser encaminhadas para 
o e-mail juridico@sindilojasjoi.
com.br ou solucionadas pelo 
telefone (47) 3026-2600.

Empresário, associe-
se e participe. Você pode 
fazer a diferença.

A nova modalidade de 
contrato de trabalho 
poderá ser adotada 

para qualquer 
tipo de atividade.
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