Notícias

Filiado
Filiadoà:
à:

Informativotrimestral
trimestraldo
do Sindicato
Sindicato dos
dos Empregados
Empregados no
no Comércio
Comércio Varejista
Informativo
Varejista de
de Gêneros
Gêneros Alimentícios
Alimentícios de
deFortaleza
Fortaleza
ANO III - Nº 18 - JULHO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 - FORTALEZA-CE
ANO III - Nº 18 - JULHO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 - FORTALEZA-CE

Diretoria e funcionários do SECVGAF visitam
lojas no Dia do Trabalhador em Supermercado

Pág. 03

Cinco equipes, no dia 10 de novembro de 2017, visitaram mais de 30 lojas em Fortaleza. Os
grupos, totalmente uniformizados, parabenizaram os trabalhadores, abraçando um a um.
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Posse Diretoria

O ato simbólico reuniu trabalhadores em
supermercado, colaboradores do
SECVGAF e familiares.
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Artigo

Copa SECVGAF

Trabalhadores, tão essenciais quanto
quem os empregam

Super do Povo leva o título de
Campeão da Copa SECVGAF 2017

Editorial

Ações que transformam

E

ssa edição do SECVGAF Notícias aborda as principais ações do seu Sindicato no último trimestre. Aqui, em
matérias e artigos, você poderá conhecer tudo que estamos desenvolvendo para melhorar sua vida, amigo
trabalhador, e defender seus direitos!
No Dia do Trabalhador em Supermercado, percorremos mais de 30 lojas em Fortaleza. O Dia do Trabalhador em
Supermercado é comemorado dia 11 de novembro, ocasião em que buscamos confraternizar com os trabalhadores;
momento muito enriquecedor. Essas visitas já fazem parte da agenda do Sindicato e as realizamos com muito carinho
e amor!
Informamos, também, que foi empossada nova Diretoria, com compromisso renovado, vontade de expandir as
lutas e manter-se firme em sua atuação em benefício da classe trabalhadora, principalmente no momento atual de
grandes retrocessos. Você confere matéria completa neste Informativo.
Realizamos palestra sobre os Impactos da Reforma Trabalhista e as perspectivas diante das mudanças. Nossa Assessoria Jurídica tirou dúvidas, respondeu questionamentos e explicou as novas formas de relação entre o empregador e o
empregado. Ocasião oportuna e de grande relevância.
Dizemos - aos quatro cantos - que os Trabalhadores são tão essenciais quanto quem os empregam! Essa percepção
é fundamental e é sobre isso que você poderá ler em artigo neste Informativo.
Terminamos 2017 com a sensação de dever cumprido. Realizamos cursos, palestras, atendemos com zelo o trabalhador que visitou nossa sede. Gostariamos de reafirmar nossa vontade de continuar, em 2018, defendendo o trabalhador em supermercado.
Vamos juntos? Desejamos boa leitura!
Diretoria SECVGAF

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
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O SECVGAF deseja a todos os Trabalhadores e Trabalhadoras,
Natal de paz e alegria.
Que neste momento, você viva, com família e amigos, os melhores sentimentos!
E que possamos renovar, para o ano vindouro, a Esperança de dias melhores!
Estamos ao seu lado! Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
Sindicato dos Empregados no Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza
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Dia do Trabalhador em Supermercado

Diretoria e funcionários do SECVGAF visitam lojas
no Dia do Trabalhador em Supermercado

D

ia 11 de novembro, data alusiva ao Dia do
Trabalhador em Supermercado, virou Lei dia
2 de julho de 2014, e transformando-se num
marco da luta sindical do SECVGAF. A data congrega,
além de trabalhadores em supermercado, os diretores
e funcionários da entidade. Cinco equipes, no dia
10 de novembro de 2017, visitaram mais de 30 lojas
em Fortaleza. Os grupos, totalmente uniformizados,
parabenizaram os trabalhadores, abraçando um
a um. Foram distribuidos brindes e uma cartilha
sobre a recente mudança na legislação trabalhista.
O SECVGAF e todos os seus diretores reafirmaram
o compromisso com o trabalhador, mesmo
diante de tantos desafios que ainda estão por vir.
Para Milton Melo, Presidente do SECVGAF, o Dia
do Trabalhador em Supermercado é reconhecimento
necessário. “Movimentamos a economia, somos

profissionais qualificados. Parabéns, trabalhador!
Sabemos dos desafios, mas temos orgulho em
dizer que venceremos, pois sabemos a enorme
importância dessa categoria”, finalizou Milton Melo.
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ASSOCIADO SECVGAF VAI TER DIREITO A UM SUPER BENEFÍCIO:

SEGURO DE VIDA!
Sabe o que isso quer dizer?Tranquilidade e segurança para você e sua família!

CONFIRA:
Em 2018, além dos diversos benefícios existentes, o associado ainda vai ter direito a seguro de vida.
Veja o que contempla o seguro:

- Indenização por falecimento (morte por qualquer causa);
- Auxílio funeral;
- Cartão de descontos Afﬁnity Card;
-Indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente;
- Cesta básica em caso de falecimento por qualquer causa e muito mais!
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Não é associado
e quer ter direito a
esse benefício?
Ligue: 9 8894-3353

www.secvgaf.org.br

Posse Diretoria SECVGAF

Nova Diretoria do SECVGAF toma posse:
a luta não pode parar

A luta não pode parar!
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C
“

om amor, coragem e disposição assumimos,
mais uma vez, o compromisso em fazer mais e
melhor pelo Trabalhador em Supermercado”.
Foi assim que Milton Melo, Presidente reeleito do SECVGAF, tomou posse, juntamente com a nova Diretoria da
entidade. O ato simbólico, realizado no dia 15 de setembro, na sede da entidade, reuniu trabalhadores em supermercado, colaboradores do SECVGAF e familiares.
Raimundo Lopes Júnior, Presidente da Nova Central
de Trabalhadores – Ceará, esteve presente e parabenizou
a nova diretoria pelo pleito e pela vontade de trabalhar
em prol da categoria. Ele destacou, ainda, os desafios a
serem enfrentados, principalmente com a aprovação da
Reforma Trabalhista. “Parabenizo a todos os Diretores.
Agora, é lutar, lutar e lutar. O SECVGAF, através da sua
Diretoria, tem pela frente muitos desafios mas tenho certeza que deverá ultrapassar essas dificuldades,” finalizou.

“A Luta não pode parar”, chapa única e vencedora do
pleito, tem o compromisso de continuar o trabalho desenvolvido nos últimos anos e ampliar as conquistas.
Para o Presidente, Milton Melo, a vontade de continuar defendendo a categoria foi a sua principal motivação
para candidatar-se a reeleição. “Fizemos muito e sabemos
que ainda existe muito por fazer. Renovamos parte da diretoria por que acreditamos em novas ideias e queremos
dar novo fôlego a entidade sindical. Vamos em frente e
obrigado pelo apoio”.
Confira nova Diretoria do SECVGAF (2017/2021):

Presidente: José Milton Ramos de Melo
Vice-Presidente: Ivânio Lopes de Azevedo
Tesouraria: Maria Jacinta do Nascimento Teixeira
Secretário: Otaciano Gomes Pereira
Suplente de Diretoria: Francisca Marilene Barbosa
Suplente de Diretoria: Valdecir Gois da Silva
Suplente de Diretoria: Giuliano Silva Costa
Suplente de Diretoria: Antônio Carlos Alves dos Santos
Conselho fiscal: Elizabeth do Amaral Barros
Conselho fiscal: Antônio Carlos Vieira da Costa
Conselho fiscal: Sandra Maria de Oliveira Soares
Suplente Conselho fiscal: Cassiana Marcolino Lúcio Oliveira
Suplente Conselho fiscal: Carlos Alberto da Costa
Suplente Conselho fiscal: José Solivar Parente

Quer tirar a carteira de motorista?

agora você pode! ASSOCIADO SECVGAF POSSUI

20% DE DESCONTO NA AUTO ESCOLA JÚNIOR!
Agora você vai poder realizar o sonho de tirar a carteira de
motorista! Para ter acesso ao desconto o associado deverá
apresentar declaração de sócio no ato da matrícula!

PAGAMENTO FACILITADO
Não precisa nem de cartão de crédito e nem
cheque! Você da uma entrada e paga sua
carteira de motorista no carnê em até 6X!
Quer mais facilidade que isso?

Categorias A, B, C, D & E
Telefones: 3286.3232 / 9 9734.0389 / 989932692
Av. Francisco Sá, 5150 / Rua Senador Pompeu 2927
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Artigo

Trabalhadores, tão essenciais quanto quem os empregam

N

o último dia 16 de setembro, o presidente Michel Temer assinou o Decreto
nº 27.048, que reconhece os supermercados como uma atividade essencial
ao desenvolvimento da economia brasileira. Um ramo que, dia após dia, só
cresce e emprega cerca de um milhão e oitocentas mil pessoas em seus mais 89 mil
estabelecimentos. Mais de um milhão e oitocentos mil trabalhadores que são tão importantes quanto as empresas que os empregam.
O que seria dos supermercados sem mão de obra qualificada, preparada para atender a população com carinho e dedicação todos os dias? Os empresários e toda sua
estrutura são, evidentemente, necessários para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego, mas como eles sobreviveriam sem o apoio e a dedicação de seus funcionários? Por isso, esse momento também é importante para reconhecer e valorizar a
atuação destes profissionais.
O respeito aos direitos trabalhistas e à classe trabalhadora deve ser priorizado para
que o setor faça jus a tão importante reconhecimento. A nossa luta deve seguir no sentido de garantir, sim, o crescimento do País, mas com respeito ao nosso povo que, de maneira inquestionável, alavanca
a nossa economia.
Nós, brasileiros, vivemos em um país iminentemente capitalista. Contudo, isso não quer dizer que devemos olhar
e valorizar apenas as empresas e o consumo. Se continuamos em pé, é porque milhões de pessoas nos mantêm firmes.
Então, precisamos perceber o indivíduo tão essencial como o que o rodeia. Ficamos felizes com o reconhecimento
emitido pela Presidência da República. Parabenizamos o setor de supermercados pela conquista, mas, acima de tudo,
parabenizamos os trabalhadores que todos os dias acordam cedo para prestar um serviço de qualidade à população do
nosso País. Sem eles, nada faria sentido.
Milton Melo - Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza

Setor Jurídico SECVGAF

SECVGAF realiza palestra sobre Reforma Trabalhista

O

SECVGAF realizou, dia 17 de agosto, palestra com o tema Reforma Trabalhista: Impactos e Perspectivas. Diretoria do SECVGAF, trabalhadores em supermercado e colaboradores
do sindicato lotaram o auditório da sede. Dr. Roberto
Alencar, advogado do SECVGAF, falou por quase duas
horas sobre as principais mudanças que a reforma vai
trazer nas relações entre empregadores e empregados.
Destacou, logo no início da palestra, os quatros pontos
que ele considera os mais impactantes para a classe trabalhadora. São eles:
Negociado sobre o legislado: Os acordos coletivos de trabalho definidos entre as empresas e os sindicatos laborais e convenção coletiva de trabalho pactuadas entre os sindicatos, poderão se sobrepor em alguns
pontos sobre às leis trabalhistas definidas na CLT.
Trabalho intermitente: O trabalho intermitente
não tinha previsão na CLT. Nesta modalidade, o empregado fica a disposição do empregador, sendo convocado com
uma antecedência mínima de três dias e acertado entre as
partes o tempo de trabalho e remuneração por hora.
Férias parceladas: As férias poderão ser divididas
em até três períodos de descanso. Nenhum dos períodos
pode ser menor do que cinco dias corridos, e um deles não
deve ser inferior a 14 dias corridos. Além disso, as férias
não podem começar nos dois dias antes de um feriado ou
no dia do DSR.

Justiça do trabalho: Em certos casos, o trabalhador que ingressar com uma reclamação trabalhista e se
ausentar da audiência ou perder a ação, arcará com as
custas processuais correspondentes.
Dr. Roberto Alencar destacou, ainda, outros pontos
importantes como a jornada parcial de trabalho e rescisão por mútuo acordo. Ao final, junto ao Advogado
do SECVGAF, Milton Melo, destacou a importância da
união da classe através da sindicalização a entidade representativa. “ Os impactos da reforma serão minimizados se o SECVGAF continuar o bom trabalho, mas é
preciso união da categoria. Por isso, é união, união e
união, “ destacou Milton Melo.
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Copa SECVGAF

Super do Povo leva novamente o título de Campeão
Academy foi o lugar escolhido
pela organização e rendeu elogio dos jogadores tanto pela
estrutura física quanto pela
localização.
A seleção da Copa ficou
formada assim:

O

time do Super do Povo foi, pelo segundo ano
consecutivo, o campeão da Copa SECVGAF de
Futebol. A final, contra o equipe do Pinheiro Supermercado, aconteceu no dia 25 de novembro. Invicto, o
Super do Povo venceu a última disputa pelo placar de 05 x
02 e surpreendeu a todos pela capacidade técnica dos jogadores. A grande novidade, para os 14 times participantes,
foi a escolha do campo para realização da Copa. Ronaldo

Goleiro: Darllisson (Pinheiro )
Zagueiros: Ialex (Pinheiro) e
Erisvaldo (S. do Povo)
Meio Campo: Charles (Pinheiro) e Diego (S. do Povo)
Atacantes: Fábio (S. do Povo) e Adão (S.do Povo)
Melhor Técnico: Everardo (Pinheiro)
O Vice-Presidente do SECVGAF, Ivânio Lopes, durante
a premiação, parabenizou as duas equipes pelo belíssimo
campeonato e destacou o alto nível dos atletas. Enfatizou,
ainda, a importância da Copa para o congraçamento entre
os trabalhadores em supermercado.

Curtas

SECVGAF desenvolve cartilha sobre Reforma Trabalhista
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A

Reforma Trabalhista entrou em vigor dia 11
de novembro. O SECVGAF, honrando com sua
missão de defender relações trabalhistas justas
e humanizadas, desenvolveu cartilha com as principais
mudanças impostas a legislação trabalhistas. Nela, o trabalhador em supermercado poderá conhecer, informar-se
e ter a certeza que o SECVGAF vai continuar lutando por
ele.
A cartilha, desenvolvida pelo setor jurídico da nossa
entidade, ressalta ainda que, diante da flexibilização das
leis, é imprescindível que o trabalhador apoie o sindicato. Para Milton Melo, Presidente do SECVGAF, perdemos

a batalha, mas não
a guerra! Por isso,
segundo ele, é fundamental conversar com os colegas, informa-se e
associar-se ao ente
sindical. A cartilha
está sendo distribuida gratuitamente da sede do SECVGAF e também por nossos colaboradores nas lojas.

Marketing Pessoal é tema de palestra realizada no SECVGAF

O

SECVGAF, em parceria com a Universidade Estácio, realizou, dia 25 de julho,
palestra com o tema Marketing Pessoal:
o que é e por que ele é essencial. Trabalhadores em
supermercado, colaboradores do SECVGAF e o presidente da entidade, Milton Melo, prestigiaram importante momento de conhecimento e informação.
O Professor Marco Aurélio, coordenador do curso
de Administração da Universidade Estácio, conduziu a palestra que, entre outros aspectos, abordou: a
habilidade em adaptar-se as situações, a importância
em ter boa aparência, mas principalmente ter conhecimento e, por fim, saber se portar de acordo com

ambiente e ter coragem para ir além.
A participação dos trabalhadores foi o ponto alto
da importante troca de informação. Milton Melo demonstrou satisfação em ver o auditório da entidade
cheia de trabalhadores que buscam crescer em seus
empregos e buscam conhecimento.
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