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Festa do Dia do Trabalho reúne
trabalhadores e craques do Futebol Cearense
O SECVGAF reuniu mais de duas mil pessoas na tradicional festa do
“Dia do Trabalho”, realizada em 1 de Maio.
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Benefícios para associado SECVGAF

SECVGAF em Brasília

SECVGAF fecha 3 convênios e garante descontos
exclusivos para associado

SECVGAF participa de grande ato contra
a Reforma Trabalhista e a Reforma da
Previdência

Editorial
Momento de lutar contra retrocessos!
Momento de união da classe trabalhadora!

R

ealizamos, mais vez, a festa do Dia do Trabalho; uma justa homenagem ao esforço, trabalho e dedicação
daqueles fazem a luta diária. Este encontro, sempre pensado com muito carinho, é a nossa forma singela de
agradecer e confraternizar com você e sua família, em um ambiente divertido, com muita música e alegria.
Cerca de 2.000 pessoas participaram! Que alegria!
Este ano recebemos, para lançar a Copa Secvgaf 2017, os ícones do futebol cearense que muito alegraram nossa
festa e trouxeram um brilho todo especial! Queremos agradecer ao Clodoaldo, do Fortaleza, Mota, do Ferroviário e
Sérgio Alves, do Ceará! Estamos com inscrições abertas para as equipes de futebol que queiram participar da Copa.
Neste Secvgaf Notícias você conhecerá os novos convênios firmados com três importantes instituições. Estácio e
MRH, na área de Educação e Clínica SIM, na área de saúde. O Secvgaf tem buscado, ao longo dos anos, firmar parcerias que possibilitem ao associado usufruir de benefícios, proporcionando qualidade de vida, bem-estar e crescimento
profissional. Conheça os convênios! Aproveite!
Continuamos visitando as lojas, buscando conhecer o trabalhador, saber suas necessidades, entender seu ponto de
vista e buscar soluções efetivas capazes de melhorar o seu dia a dia, a sua vida!
Iremos abordar, também, importante tema na atual conjuntura do país: a terceirização. O Secvgaf está atuante na
defesa do trabalhador e queremos discutir os retrocessos do atual Governo, que tem buscado desmontar as conquistas
realizadas com muita luta. Leia com atenção o artigo do Presidente do Secvgaf, Milton Melo, intitulado “Terceirização
é brutal afronta a dignidade do trabalhador”.
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Participamos, ainda, das duas manifestações convocadas pelas Centrais Sindicais e Sociedade Civil Organizada.
Dia 31 de Março estivemos nas ruas, com os trabalhadores, contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. Já no dia
28 de Abril, o Secvgaf aderiu a Greve Geral conclamada em todo país. Não tivemos expediente! Estávamos nas ruas
participando deste momento histórico para a classe trabalhadora. Foi a maior Greve Geral do país!
Enfim, desejamos que a leitura deste SECVGAF Notícias seja de muito proveito!
Estamos na luta! Todos os dias!
Diretoria SECVGAF
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Nova Sede

Festa do Dia do Trabalho reúne trabalhadores e
craques do Futebol Cearense

O

SECVGAF reuniu mais de duas mil pessoas
na tradicional festa do “Dia do Trabalho”,
realizada em 1 de Maio.
O evento, realizado mais uma vez no Clube dos
Diários, contou com a participação de diretores e
colaboradores do Secvgaf, além dos nossos parceiros da
Faculdade Estácio e da Faculdade UNINTER.
O Sindicato estava com sala reservada para o setor
jurídico, esclarecendo dúvidas dos Trabalhadores. A
festa contou, ainda, com espaço para Recreação Infantil,

além das piscinas e muita música com o som super astral
da Banda Marcelo Melo.
Surpresa
A Copa SECVGAF, que terá início dia 3 de julho,
contou com o apoio de 3 grandes craques do futebol
cearense. Sérgio Alves, do Ceará Sporting Clube,
Clodoaldo, do Fortaleza Esporte Clube e Mota, craque
do Ferroviário Atlético Clube, marcaram presença na
festa. Milton Melo, presidente do SECVGAF, em seu
discurso, destacou a importância do trabalhador em
supermercado em tempo de grandes desafios. “É muito
bom ter esses grandes ídolos do futebol para mostrar que
a união e o espírito em equipe são importantes na defesa
de uma categoria. Parabenizo todos os trabalhadores
em supermercado. Pra mim, como dirigente sindical,
ver uma criança brincando aqui com seus familiares não
tem preço. Essa é a minha maior alegria”, finalizou.
O jogador Sérgio Alves lembrou a importância da
união e elogiou a festa: “Olha, foi uma honra estar aqui.
Ver todas essas pessoas, com sorrisos de felicidade,
lembrando do nosso trabalho com tanto afeto... Foi um
momento que guardarei pra sempre em meu coração!”
Ao final da festa o Presidente do Secvgaf sorteou
bicicletas, televisões e outros prêmios.
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Atuação

SECVGAF participa de Manifestações contra a
Reforma Trabalhista e da Previdência

O

SECVGAF participou, ativamente, das duas
principais manifestações convocadas pelas
Centrais Sindicais e Sociedade Civil Organizada nos meses de março e abril.
Atendendo ao chamado urgente da categoria e exercendo seu papel Sindical, membros, dirigentes e colaboradores foram às ruas contra o desmonte de direitos
sociais do Governo Michel Temer.
Além disso, o SECVGAF tem elaborado e divulgado
importante material de comunicação, amplamente divulgado em suas Redes, com intuito de levar ao conhecimento da sua categoria e da população em geral, o teor
das Reformas e seu conteúdo nocivo ao trabalhador.
Para o Presidente do SECVGAF, Milton Melo, “é imprescindível este debate; estamos levantando esta bandeira de luta, pois entendemos que o atual Governo
buscar retirar direitos do trabalhador, o que a meu ver,
é absolutamente inadmissível e verdadeiro absurdo. Não
vamos medir esforços para barrar essas Reformas! Estaremos nas ruas, nas redes, nas praças defendendo o trabalhador.”
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Benefícios do SECVGAF para seus sócios
Assessoria
Jurídica
Gratuita

Atendimento
Médico

Plantão de tira-dúvidas, reclamações
trabalhistas e ações coletivas na Justiça do Trabalho

Lazer

Clube dos Diários
Colônia de Férias SINTRAHORTUH
Clube da Petrobrás

Atendimento
Odontológico

+

Ginecologistas
Optometrista
Urologista
Fonoaudiologia
Nutricionista
Pediatras
Clínicos gerais

Desconto na
Clínica SIM:
Ortodontia

Convênios com Faculdades e Cursos Profissionalizantes

Tudo isso por
apenas R$ 18,74/mês

Associe-se hoje mesmo ao SECVGAF! Ligue e saiba como: 3254.1904
SECVGAF Notícias - Nº 17 - Fevereiro de 2017 a Junho de 2017

www.secvgaf.org.br

Artigo

Terceirização é brutal afronta à dignidade do trabalhador

O

SECVGAF repudia a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei
(PL) 4.302, que aprova a terceirização generalizada, em todas as atividades –
inclusive na atividade-fim, o que a Justiça do Trabalho veda atualmente –, e
também altera regras para o trabalho temporário.
A iniciativa é brutal afronta à dignidade do trabalhador e aos direitos constituídos.
Após anos de infindáveis lutas e embates descomunais, o Projeto de Lei, que agora
deve ser sancionado pelo Presidente Michel Temer, corrompe em amplitude inimaginável conquistas e avanços do trabalhador brasileiro.
O fato é grave e demonstra – mais uma vez – o descompromisso dos parlamentares
com o trabalhador, força motriz do país.
Este ato deve gerar muitas consequências, acarretando na precarização das relações
de trabalho, provocando distorções, descumprimento substancial dos direitos trabalhistas, além de rebaixamentos salariais.
Novamente o governo toma medidas contra o trabalhador, sem discussão, sem debate com a sociedade, sem considerar os interesses do povo e, mais do que isso, sem ponderar os impactos que as medidas
têm na vida das pessoas.
Embora com grande atuação na defesa dos trabalhadores, buscando promover o diálogo, o profícuo debate, Centrais
Sindicais, Sindicatos, Federações, órgãos do Judiciário, como o Ministério Público do Trabalho, parlamentares engajados, como o Senador Paulo Paim (PT-RS) que realizou série de audiências públicas em todos os estados sobre o projeto
de lei da terceirização, foram sumariamente ignorados em suas proposituras.
Isso demonstra dois aspectos importantes: 1. o quão distante nossos representantes estão dos nossos anseios e
necessidades e 2. o quão nossos representantes estão próximos das ambições e conveniências do empresariado.
Não podemos permitir que o Governo continue aprovando Projetos de Lei, Emendas constitucionais ou quaisquer
outro modelo jurídico que prejudique o trabalhador! Os trabalhadores precisam se unir! Vamos à luta!
Milton Melo - Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza

Setor Jurídico SECVGAF

Setor Jurídico bate recorde de
denúncias no primeiro semestre

O

Setor Jurídico do SECVGAF, de Janeiro a Maio
deste ano, recebeu, em seu setor de Ouvidoria,
90 denúncias trabalhistas; deste total 20 já foram, de alguma forma, apuradas ou tiveram processos
abertos.
O número de ações ajuizadas aumenta mês a mês e o
Setor Jurídico do Sindicato trabalha para fazer valer os direitos dos trabalhadores, garantidos nas Convenções Coletivas de Trabalho e na CLT.
Para Roberto Alencar, Advogado do SECVGAF, “este
crescimento deve-se ao fato de que o trabalhador tem confiado no nosso trabalho e sabe que estamos empenhados
em garantir as melhores soluções para os seus problemas
trabalhistas. Vencemos a maior parte de nossas batalhas
porque estudamos o caso de cada trabalhador antes de
ajuizar a ação, então temos obtidos excelentes resultados.”
Setor Jurídico - Em números
- Número de novas reclamações trabalhistas ajuizadas: 80
(recorde dos últimos anos);

- Número de audiências realizadas: 96;
- Número de sentenças ou acordos procedentes: 75;
- Número de processos em recurso (procedente): 17;
- Numero de processos em recurso (improcedente): 0.
Em Março deste ano o Sindicato, buscando aprimorar
ainda mais seu Setor de Ouvidoria, contratou um Software
específico para denúncias.
Para Milton Melo, Presidente do SECVGAF, a iniciativa objetiva conhecer os problemas enfrentados pelos trabalhadores. “Olha, não medimos esforços no recebimento
destas denúncias. O trabalhador pode ter certeza: se tiver
com algum problema na empresa que trabalha, algum tipo
de descumprimento, nós estamos aqui. Prontos! Contratamos um Software para isso! Por todos os lados, de todas as
formas, estamos lutando pelo trabalhador! Aqui estamos
pelo trabalhador!”
Se você está enfrentando algum problema na sua loja e
não sabe como resolver, solicite a visita do nosso ouvidor
acessando: http://bit.ly/solicitacaoouvidoria

SECVGAF Notícias - Nº 17 - Fevereiro de 2017 a Junho de 2017

www.secvgaf.org.br

05

Benefícios para associado SECVGAF

SECVGAF fecha 3
convênios e garante
descontos exclusivos
para associado

O

SECVGAF - Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de
Fortaleza-, pensando sempre em melhorar a
vida do trabalhador em supermercado, fechou três importantes convênios no primeiro trimestre do ano. MRH
Gestão de Pessoas e Serviços, Faculdade Estácio e Clínica SIM acertaram parceria com a entidade garantindo
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descontos e condições especiais para associados e seus
dependentes.
Para o Presidente do SECVGAF, Milton Melo, as parcerias disponibilizadas garantem uma segurança e uma
qualidade ainda maior. “Fazemos questão, antes mesmo
de fechar a parceria, de conhecer a empresa e ter certeza
da qualidade dos serviços”.
Diferencial
As duas faculdades, com grande credibilidade e experiência de marcado, oferecem de 10% a 40% de descontos
em cursos de curta-duração, graduação e pós-graduação.
A Clínica SIM, com 6 unidades espalhadas por Fortaleza é garantia de atendimento médico especializado com
preços diferenciados para associados SECVGAF.
Confira abaixo todas as condições!

Estácio:

Cursos de Graduação:

- 35% de desconto em mais de 20 cursos;
- Se o associado realizar segunda graduação o desconto vai pra 40%;
- Se você já estuda em uma faculdade e quer transferir para a Estácio o desconto pode chegar até 50%.

MRH Gestão de Pessoas e Serviços

- 20% no valor das parcelas nos programas de treinamento dos cursos de graduação e nos cursos técnicos promovidos pela MRH FACINE;
- 15% no valor das parcelas nos programas de treinamento dos cursos de pós-graduação lato sensu em administração de empresas, Pós ADM, em convênio com a Fundação Getúlio Vargas;
- 10% no valor das parcelas nos programas de treinamento dos cursos de curta duração, atualização e aperfeiçoamento;
- 10% no valor das parcelas nos programas de treinamento dos cursos de pós-graduação em lato sensu presenciais
em convênio com a Fundação Getúlio Vargas;
- 5% no valor dos cursos de analista promovidos pela Fundação Getúlio Vargas;
- 5% no valor dos cursos e treinamentos in Company.

Clínica SIM - Desconto em aparelho ortodôntico

A Clínica SIM oferece 10% de desconto para associado SECVGAF. Você vai poder se consultar com ortodontista,
dermatologistas, gastroenterologistas, ortopedistas, cardiologistas, geriatras, reumatologistas, psquiatras e muito
mais.

Importante!
Clínica Sim

Faculdade Estácio e MRH

Para ter acesso aos descontos o
associado deve apresentar
encaminhamento com visto do setor
médico do SECVGAF!

Para ter acesso aos descontos o
associado deve apresentar declaração
de sócio emitida pelo SECVGAF!
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SECVGAF na luta!

SECVGAF participa de grande ato contra a
Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência

C

entrais sindicais de todo país organizaram
protesto, em Brasília, contra a Reforma da
Previdência e a Reforma Trabalhista. A marcha,
realizada dia 24 de maio, contou com mais de 200 mil
pessoas. O SECVGAF, atento a esse delicado momento,
enviou dois colaboradores à Capital Federal. Patrícia
Cláudio e Nilton Santos representaram a entidade e
uniram-se aos milhares de trabalhadores presentes ao
ato.
A marcha, iniciada às 11 horas da amanhã, culminou
em grande encontro frente a Esplanada dos Ministérios.
Os representantes do SECVGAF acompanharam a manifestação junto aos colegas da Nova Central Sindical de
Trabalhadores. José Calixto Ramos, Presidente da Nova

Central, destacou a importância da marcha. ”Essa marcha mostrou a união de todos os setores da sociedade de
forma pacífica e organizada, numa demonstração suprapartidária, sem partido específico ou interesses individuais, deixando claro que existe comunhão do povo brasileiro, gente corajosa e resistente que não aceita perder
direitos e luta por dias melhores”, afirmou ele.
Para Nilton Santos a participação do SECVGAF foi
importante por que validou a preocupação da entidade
com a retirada de direitos através das PECS que tramitam hoje no pode legislativo. “Pudemos compartilhar
com os colegas trabalhadores as impressões sobre a situação do trabalhador. Isso foi muito enriquecedor”, finalizou Nilton.

Atuação

Estamos nas lojas. Confira algumas fotos!
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Desconto
em aparelho
ortodôntico na
Clínica SIM
A Clinica SIM, possui 6 unidades em
toda Fortaleza, e oferece 10% de
desconto para associado SECVGAF.
Você vai poder se consultar com
ortodontista, dermatologistas,
gastroenterologistas,
ortopedistas e muitos outros.

Unidades de atendimento:
- Unidade Messejana
R. Manuel Castelo
Branco, 549 Messejana
- Unidade Fátima
R. Eusébio de Souza,
375 - José Bonifacio

- Unidade Francisco
Sá
Av. Francisco Sá,
4331
Barra do Ceará
- Unidade Itaperi
Av. Dr. Silas
Munguba, 2745
Parangaba

- Unidade Montese
Rua Almirante Rubim,
1400 - Montese
- Unidade Centro
Rua Dr. João Moreira,
221
Centro

Para ter acesso aos descontos o
associado deve apresentar
encaminhamento com visto do setor
médico do SECVGAF!

Para saber mais ligue: 3254.1904

Conﬁra os descontos:

O SECVGAF fecha parceria com a MRH
Descontos exclusivos nos cursos de graduação,

pós-graduação e cursos de curta duração!

Estude em uma das maiores e melhores

INSTITUIÇÕES de ensino do País!
Para ter acesso aos descontos o associado deve
apresentar declaração de sócio emitida pelo
SECVGAF!

Para saber mais ligue: 3254.1904

- 20% no valor das parcelas nos programas de
treinamento dos cursos de graduação e nos cursos
técnicos promovidos pela MRH FACINE;
- 15% no valor das parcelas nos programas de
treinamento dos cursos de pós-graduação
promovidos pela MRH FACINE;
- 15% no valor das parcelas nos programas de
treinamento dos cursos de pós-graduação lato
sensu em administração de empresas, Pós ADM,
em convênio com a Fundação Getúlio Vargas;
- 10% no valor das parcelas nos programas de
treinamento dos cursos de curta duração,
atualização e aperfeiçoamento;
- 10% no valor das parcelas nos programas de
treinamento dos cursos de pós-graduação em lato
sensu presenciais em convênio com a Fundação
Getúlio Vargas;
- 5% no valor dos cursos de analista promovidos
pela Fundação Getúlio Vargas;
- 5% no valor dos cursos e treinamentos in
Company.

