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Editorial
“Permaneçamos em unidade, em harmonia,
intocáveis em nossa associação, em nosso Sindicato!”

F
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eliz 2017! Feliz Ano Novo, amigo trabalhador! Que possamos fazer desse ano, tempo de esperança e de fé em
dias melhores e mais felizes. Nosso Sindicato é resultado da plena consciência de que somente juntos, unidos,
coesos, poderemos superar os desafios; e muitos se anunciam.
Isolados, lutando individualmente, certamente, não conseguiremos. Por isso, é ainda mais importante - nesses
novos tempos - que continuemos a questionar, a ter criticidade, mas, também, que permaneçamos em unidade, em
harmonia, intocáveis em nossa associação, em nosso Sindicato! Contamos com seu apoio, compartilhe nossas ideias,
nossos informes, nossa luta!
Mas a cada novo ano, temos orgulho em apresentar nossas conquistas do ano que findou! Amigo trabalhador, agora
temos uma sede própria, nova, SUA! Pode comemorar! Esse espaço, ainda mais amplo, mais confortável, irá proporcionar mais comodidade, aconchego, pois se a vida é “dura” do lado de fora, aqui, na sua casa, ela é carinho, facilidade,
bom atendimento.
Por isso, dedique um tempo, venha nos visitar, tomar um café, marcar uma consulta com nossos especialistas na
área de saúde e bem-estar! Traga sua família!
Tivemos, na inauguração da nossa Sede, importantes presenças, como, por exemplo, o Presidente da Nova Central
Sindical de Trabalhadores, Calixto Ramos, que teve o cuidado e o apreço em nos prestigiar em momento tão importante.
A cada novo ano desenvolvemos melhores práticas na negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. Apuramos
nosso olhar para entender as necessidades dos trabalhadores; ouvimos com atenção, carinho e verdade. Garantimos
mais uma vez - e você verá neste informativo -, um reajuste acima da infação! Este caminho já trilhado, que nos tornamos conhecedores, servirá para nos levar ainda mais longe. Estamos garantindo conquistas, indo em frente!
Amigo Trabalhador, em 2016 comemoramos a nossa mais relevante data: 11 de Novembro, Dia do Trabalhador em
Supermercado. Diretoria e colaboradores visitaram mais de 30 lojas! Um recorde! Estamos alcançando, pouco a pouco,
cada um! É isso que queremos! Sabemos que ainda podemos ir mais além, mas estamos no caminho, estamos seguindo!
Vamos em frente!
Nosso Setor Jurídico, em mais um ano, foi destaque exponencial da nossa luta! Ações em favor do trabalhador,
atendimento para tirar dúvidas, proporcionar direcionamentos eficazes, enfim, muito nos orgulhamos desse espaço,
desses profissionais. Estamos prontos!
Realizamos, também, mais uma COPA SECVGAF! Que momento especial, de congraçamento, de jogo limpo, feliz!
Super do Povo ganhou mais essa edição! Parabéns, equipe! Parabéns!
Bom, então, vamos conferir tudo isso em nosso Novo Informativo, com novas cores, design moderno, elegante,
preparado com muito carinho pra você pela nossa equipe de Comunicação!
Aproveite! Divulgue! E vamos em frente! À luta sempre!
Diretoria SECVGAF
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Nova Sede

SECVGAF inaugura nova sede no Dia
do Trabalhador em Supermercado

N

o Dia 11 de novembro de 2016, Dia do
Trabalhador em Supermercado, o SECVGAF
inaugurou a nova sede da entidade. A
construção da sede própria, com mais 450 metros
quadrados, foi iniciada ainda em 2015 e teve a
participação de Diretores, colaboradores e trabalhadores.
A Solenidade contou as presenças do Presidente da
Nova Central Sindical, José Calixto Ramos, com o
Diretor de Assuntos Sindicais da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Luiz
Onofre Chaves, o Vice-presidente do SECVGAF, Ivânio
Lopes, com o Vereador Iraguassú Teixeira (PDT) e com

o Vereador Casimiro Neto (PP), além de Diretores do
SECVGAF.
José Calixto Ramos, Diretor da Nova Central, parabenizou toda a Diretoria do SECVGAF e ressaltou que,
apesar do momento de crise, o sindicato, com cuidado e
responsabilidade, realizou importante obra para os trabalhadores. Complementou, ainda, dizendo-se honrado
em ver tal estrutura a disposição dos colaboradores em
supermercado.
Em seguida, Milton Melo, Presidente do SECVGAF,
juntamente com sua Diretoria, descerrou a placa de
inauguração. Em discurso emocionado o Presidente
do SECVGAF agradeceu a cada membro da diretoria e
a equipe de colaboradores do Sindicato. “Essa é uma
obra de muitas mãos. Um dia nós acreditamos que seria
possível fazer mais pelo trabalhador em supermercado
e fizemos.”, finalizou. O Padre Paulo, então, abençoou a
entidade.
Auditório
Ao final, todos os presentes foram convidados
a assistirem vídeo institucional da entidade recém
inaugurada. Na ocasião, o Presidente do SECVGAF,
Milton Melo, homenageou o Presidente da Nova Central
Sindical, José Calixto Ramos, inaugurando o auditório
que leva o nome do renomado sindicalista.
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Convenção Coletiva de Trabalho 2017

SECVGAF garante
reajuste salarial acima
da inflação

04

A

pós meses de intensas negociações, o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de
Gêneros Alimentícios de Fortaleza (SECVGAF)
garantiu o reajuste salarial acima da inflação, ocasionando ganho real expressivo que se refletirá nos pisos salariais e demais benefícios conquistados em convenção coletiva de trabalho.
Desta forma, o SECVGAF cumpre o seu papel de garantidor de direitos, revertendo, em benefício do trabalhador, benefícios sociais e econômicos que tenham verdadeiro impacto no seu dia a dia.
Diante disso, o SECVGAF, na CCT 2017, assegurou
aumento de 7,4% para empacotadores e trabalhadores
de empresas com menos de dez funcionários e 7,7% para
trabalhadores de empresas com mais de dez funcionários.
Para os trabalhadores que ganham acima do piso salarial
o reajuste foi de 6.58%.
Ficando os pisos salariais, conforme descrito abaixo.
Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS ECONÔMICOS com até 10 (dez) EMPREGADOS:
- Empacotadores em geral: R$ 955,68 (novecentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);

- Os demais empregados: R$ 1.018,19 (um mil e dezoito reais e dezenove centavos).
Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS ECONÔMICOS com mais de 10 (dez) EMPREGADOS:
- Empacotadores em geral: R$ 955,68 (novecentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);
- Os demais empregados: R$ 1.058,09 (um mil e cinquenta e oito reais e nove centavos).
Em 2017, em comemoração ao Dia do Trabalhador em
Supermercado, celebrado dia 11 de Novembro, o trabalhador receberá, a título de ajuda de custo, a importância
de R$ 36,24 (trinta e seis reais e vinte e quatro centavos)
que deverá ser pago até o final do mês de novembro.
O SECVGAF conquistou, ainda, reajustes importantes em outras cláusulas como, por exemplo, para ajuda
de custo nos feriados que agora será de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais), devendo ser paga até o final da folha de pagamento subsequente ao dia trabalhado em feriado. Salientamos, também, auxílio alimentação que, agora, será
valor de R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos) em forma
de tickets ou similares por cada dia trabalhado a todos os
empregados, nos casos em que a empresa não fornecer
em refeitórios.
O auxílio creche agora será R$ 82,51 (oitenta e dois
reais e cinquenta e um centavos) para funcionários de empresas com até 300 (trezentos) empregados e R$ 175,79
(cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
para funcionários de empresas com mais de 300 (trezentos) empregados, o qual será pago pelo período de 06
(seis) meses da data de retorno ao trabalho da mãe.
Para Milton Melo, presidente do SECVGAF embora as
negociações tenham sido difíceis, “o esforço pelo trabalhador vale muito a pena. Essa luta que se trava, dura, árdua,
tem resultados que nos enchem de alegria. Finalizamos
mais uma CCT, acima da inflação, enquanto a maioria das
categorias não têm conseguido, ainda mais devido à crise.
Estamos felizes. Vamos comemorar!”.
Quer ler a íntegra da Convenção Coletiva de Trabalho
2017? Acesse: www.secvgaf.org.br/paginas/convencoes

Canal exclusivo
para Denúncias:

9 8225.3805
SECVGAF Notícias - Nº 16 - Novembro de 2016 a Janeiro de 2017

www.secvgaf.org.br

Artigo

D

Em 2016 realizamos muito!
Em 2017 realizaremos muito mais!

urante todo ano de 2016, realizamos diversas ações nos mais diversos
níveis da nossa organização Sindical.
Estabelecemos novos métodos de atendimento e de acolhimento
das questões jurídicas, que possibilitaram números exponenciais de ganhos de
causas, permitindo o trabalhador acessar a Justiça nas suas questões trabalhistas.
Além disso, na contra mão dos prognósticos e diante de grave crise econômica,
conquistamos, em 2016, reajuste salarial acima da inflação.
Nosso objetivo, em cada nova estratégia que implementamos, é facilitar a sua
vida, amigo trabalhador. Por isso, hoje, é possível marcar consulta pelo site e enviar denúncias de descumprimentos da normas coletivas de trabalho.
Outro exemplo, de notável repercussão, foi a inauguração da nossa nova Sede.
Para proporcionar ainda mais conforto, tornando o atendimento ainda melhor, mais qualificado; queremos que você sinta-se em casa, acolhido.
Nossa Ouvidoria, dispondo de profissional nas lojas, para o atendimento de
situações de pressão, estresse e desrespeito à CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas) e CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), diminuindo muito a ansiedade dos trabalhadores.
Tudo isso, e muitas outras iniciativas, foram projetadas após Plano de Ação para o ano, elaborado com muito cuidado e carinho pelos dirigentes do Sindicato, para atender as necessidades do trabalhador, visando o bem comum e
coletivo.
Cada novo dia significa a renovação dos desafios, mas estamos em plena força, felizes e estimulados a fazer ainda
mais e melhor! Por isso, em 2017, faremos mais e melhor!
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Setor Jurídico SECVGAF

2016, um ano especial na defesa
do trabalhador em supermercado

O

setor jurídico do SECVGAF, composto por advogados qualificados e comprometidos com a
defesa do trabalhador em supermercado, trabalhou durante todo o ano de 2016 em parceria com o
setor de ouvidoria na resolução de querelas e também
na mediação de questões administrativas. Entre Janeiro
e Dezembro de 2016 o setor jurídico ingressou com 142
(cento e quarenta e duas) reclamações trabalhistas individuais e 19 (dezenove) ações coletivas. Foram 175 (cento
e setenta e cinco) audiências e 32 (trinta e dois) acordos
judiciais firmados. Foram, ainda, julgados 55 (cinquenta e
cinco) processos em primeira instância e 18 (dezoito) em
segunda instância, obtendo sucesso em 97,2% (noventa e
sete vírgula dois por cento) das demandas.
Dois setores: um único objetivo!
O setor de ouvidoria, implementado em julho de
2016, atuou coletando, através de diversos mecanismos
de comunicação e também in loco, as principais demandas
dos trabalhadores em supermercado. Foram formalizados

84 (oitenta e quatro) processos administrativos nos
quais 57 (cinquenta e sete) permanecem sob fiscalização
atenta dos setores. Cerca de 28 (vinte e oito) acordos
foram firmados ou foram arquivados devido a falta de
provas. As denúncias que não obtiveram dissolução entre
sindicato-empresa foram encaminhadas ao setor jurídico
para o ingresso de ação coletiva, as quais permanecem
aguardando julgamento.
Confiança!
Dr. Roberto Alencar, um dos advogados responsáveis
pelo setor, avalia a importância dos números e garante
que isso é o resultado da confiança do trabalhador com o
sindicato que o representa. “Este resultado reflete a importância que o trabalhador e trabalhadora em supermercados, mercadinhos e lojas de conveniência têm dedicado
ao seu sindicato, haja vista que a confiança depositada gerou ganhos expressivos para a categoria. As vitórias conquistadas são de todos, finalizou.”
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Dia do Trabalhador em Supermercado

Trabalhador em Supermercado é
homenageado no dia 11 de novembro

D

iretores e colaboradores do SECVGAF visitaram, dia 11 de novembro, Dia do Trabalhador
em Supermercado, mais de 30 lojas de Fortaleza. A data, que virou Lei em 2014, consta no Calendário
Oficial de evento do Estado do Ceará e é celebrada por sindicalistas e pelo mais de 40 mil trabalhadores em supermercado.
Visitação as lojas
As equipes dividiram-se na tarefa de homenagear o
trabalhador em supermercado, abraçando-os. Brindes

foram distribuídos e trabalhadores foram esclarecidos
quanto aos seus direitos e deveres como trabalhador.
O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, acredita que
essa é a melhor forma de dizer: “olha, você é importante e merece ser celebrado! Parabéns, trabalhador em Supermercado. Esse ano temos um diferencial. Entregamos
uma nova sede de presente para o trabalhador. São mais
de 500 metros de consultórios, salas, novo atendimento
jurídico, nova homologação e um auditório para treinamento.”

Curtas
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SECVGAF inaugura Auditório SECVGAF realiza assembleia
com palestra do Dr. Elias
para discutir CCT 2017
Bezerra

D

r. Elias Leite, Médico Otorrinolaringologista e
Diretor Comercial da Unimed Fortaleza, proferiu palestra, dia 9 de novembro, no novo
auditório do SECVGAF - Sindicato dos Empregados no
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza. “Modelo de Excelência em Gestão e Atendimento da
Disney” foi o tema da palestra que, dentre muitos pontos, focou na importância do bom atendimento através
da cordialidade, do respeito e da resolutividade. Dr. Elias
ressaltou ainda que o Sindicato, em sua nova sede, poderá
proporcionar um atendimento de excelência se continuar
capacitando seus colaboradores.
O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, agradeceu a
presença do renomado médico e se disse disposto e motivado em colocar em prática todas as importantes lições
aprendidas durante a palestra.

O

Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza (SECVGAF) realizou, dia 5 de dezembro, no auditório
da sua entidade, Assembleia para discutir propostas iniciais
da categoria para a Convenção Coletiva de Trabalho 2017.
A Diretoria repassou os ganhos do ano passado e fez
breve histórico da atuação do SECVGAF em 2016. O setor
jurídico da entidade, representado na ocasião pelos Advogados Thiago Pinheiro e Roberto Alencar, apresentaram as
cláusulas de impacto financeiro e sociais. O advogado Roberto Alencar ressaltou que todas as propostas tem como
base as demandas dos próprios trabalhadores. Os trabalhadores, então, puderam repassar todas as cláusulas e definiram o direcionamento das propostas em cláusulas sociais e
ganho efetivo. O SECVGAF reforçou seu compromisso com
os trabalhadores na mesa de negociação.
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Copa SECVGAF 2016

Super do Povo é Campeão invicto da Copa SECVGAF

A

equipe do Supermercado Super do Povo foi a
grande campeã da Copa SECVGAF de Futebol
Society 2016. A partida decisiva aconteceu no
último dia 06 de novembro, no Racha Society.
Invicto, o Super do Povo venceu a disputa contra o
Centerbox pelo placar de 6 x 1 e conquistou o título.
Como futebol é feito de surpresas, o placar - com grande
diferença – surpreendeu a todos, visto que o Centerbox
só tinha contabilizado uma derrota na Copa, e exatamente para o Super do Povo – ainda na primeira fase,
por 2 x 0.
Além do título conquistado, a equipe do Super do
Povo teve cinco atletas na seleção dos melhores da Copa.
O melhor goleiro foi o atleta José Maria, do Super do
Povo e o artilheiro foi o atleta Alexandre, do Supermercado Pinheiro.
A seleção da copa ficou formada assim:
- Goleiro: José Maria (Super do Povo);
- Zagueiros: Erisvaldo (Super do Povo) e Lucas (Super do
Povo);
- Meio Campo: Michel (Super do Povo), Paulo Victor
(Centerbox) e Alex (Pinheiro);
- Atacantes: Adão (Super do Povo) e Lipy (Centerbox);
- Melhor técnico: Edilson (Super do Povo);
- Melhores árbitros: Ricardo Dantas e Rogério Magalhães.

A COPA
Após a partida final, foi feita a entrega de premiação,
comandada por Regis Melo, Presidente da Federação Cearense de Futebol Society - FCFS e Ivânio Lopes, Vice-Presidente do SECVGAF. Além de troféus e medalhas,
os destaques receberam chuteiras, camisas, bolas e uma
quantia em dinheiro.
De acordo com o Vice-Presidente do SECVGAF, Ivânio Lopes, essa já é a décima segunda edição do evento.
“Quando terminamos um campeonato, os participantes
ficam esperando ansiosamente a Copa do ano seguinte.
O futebol é uma paixão nacional, então buscamos proporcionar sempre essa troca de experiências entre os
associados e brindar a amizade. Ficamos felizes com a
aceitação e participação de todos”, destacou.
A Copa SECVGAF de Futebol Society em
números:
- 12 anos de realização;
- 10 anos sendo realizada pela Federação Cearense
de Futebol Society;
Em 2016:
- 37 partidas realizadas;
- 143 gols marcados;
- Média de 4,41 gols, por partida;
-12 equipes participantes.

No Dia do Trabalho você tem encontro marcado com a ALEGRIA!
Festa do Trabalhador em Supermercado
Em 2017 o evento segue a seguinte programação:
- Abertura Oficial;
-Café da Manhã;
- Música ao vivo;
- Almoço;
- Sorteio de brindes para associados.
Onde: Clube dos Diário - Rua E, n 100 - Bairro Dunas
Horário: a partir das 9:00h
Importante: Apresentar carteira de trabalho ou crachá da empresa
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O QUE VOCÊ GANHA?

Conquitas do SECVGAF na Convenção Coletiva de Trabalho

Reajuste salarial, ano a
ano, acima da inflação

Ajuda de custo
aos feriados

Auxílio
Alimentação

Dia do Trabalhador

em Supermercado

Auxílio
Creche

Folga de
Aniversário

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

Ginecologistas
Optometrista
Urologista
Fonoaudiologia
Nutricionista
Pediatras
Clínicos gerais

Atendimento
Odontológico

Convênios com Faculdades e Cursos Profissionalizantes

Quanto você paga?
Apenas R$ 18,74/mês

Associe-se hoje mesmo ao SECVGAF! Ligue e sabia como: 3254.1904

