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PÁGINA 03

Direito do Trabalhador Curtas

FILIADO À :

Confira as principais ações desenvolvidas 
pelo SECVGAF

SECVGAF promove 
Concurso Cultural e 
entrega moto para 
trabalhadora

O SECVGAF promoveu, durante todo o mês de maio, Concurso Cultural em homenagem ao Dia 
do Trabalho. O Trabalhador em Supermercado teria que responder a pergunta: Qual a importância 
do SECVGAF na sua vida como trabalhador? A melhor frase, selecionada pela Diretoria da entidade, 
ganharia uma moto Honda CG 160 Start.

Em apoio à PEC do Trabalho EscravoSECVGAF ganha ação na Justiça em 
favor de Trabalhadora

Artigo
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Editorial
Com olhar atento percorremos o caminho da defesa 
trabalhista

Estamos terminando o primeiro semestre deste ano e já realizamos muitas ações em nosso Sindicato. 
Amigo trabalhador, comemoramos o seu dia de maneira muito especial: promovemos um Concurso Cul-

tural! Assim, estimulamos sua participação em nossas redes sociais e no dia a dia do Sindicato. A associada, 
com a frase vencedora, ganhou uma moto Honda 0 km!

A alegria em compartilhar esse momento com nossa associada foi momento único e especial. Sentimos que esta-
mos mais próximos, cada dia mais atuantes e firmes no propósito de proporcionar, além da defesa trabalhista, meta 
principal do exercício sindical, momentos que ficarão guardados para sempre em sua memória.

Participamos, ainda, do 4º Congresso Internacional de Direito Sindical, realizado aqui em Fortaleza; evento que nos 
coloca em debates, nos faz reavaliar condutas e confirmar que estamos no caminho certo quando é preciso acionar 
a justiça para garantir seus direitos. Entendemos quais os melhores mecanismos para evitar condutas antissindicais. 
Confira matéria completa aqui em nosso Informativo.

Lançamos, com muito orgulho, nosso caso de sucesso na divulgação e promoção do seus Direitos e Deveres 
como trabalhador em Supermercado: O Gibi Turma do Sindicato. A 4a edição do quadrinho aborda as questões re-
lativas a necessidade de judicialização em casa de alguns descumprimentos mas também reforça a necessidade do 
conhecimento dos direitos e deveres trabalhistas dos nossos associados.

Assim, muito foi feito e ainda há muito por fazer durante este ano. Leia com atenção e carinho esse material feito 
para levar até você as principais notícias do seu Sindicato!

Boa leitura!

Mais Lazer?  Nós temos! 
Associado SECVGAF, agora você pode curtir um final de 

semana com a sua família no CLUBE DA PETROBRÁS! 
Um clube equipado com piscinas, restaurante e o melhor: 

na Praia do Futuro! 

Confira condições de uso:
www.secvgaf.org.br/paginas/regulamentoclube
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Em comemoração ao Dia do Trabalho

O SECVGAF promoveu, durante todo o mês de 
maio, Concurso Cultural em homenagem ao Dia 
do Trabalho. O Trabalhador em Supermercado 

teria que responder a pergunta: Qual a importância do 
SECVGAF na sua vida como trabalhador? A melhor frase, 
selecionada pela Diretoria da entidade, ganharia uma 
moto Honda CG 160 Start. Maryana Sales, trabalhadora 
do Supermercado Bompreço, foi a grande vencedora, 
com a frase: “O SECVGAF é pra mim a certeza da luta pela 
garantia dos meus direitos, além de saúde e bem estar 
para a minha família e eu”.  Ela compareceu ao SECVGAF 
dia 1 de junho para ser parabenizada pela Diretoria e 
Colaboradores da entidade. Milton Melo, Presidente 
do SECVGAF, Ivânio Lopes, Vice-Presidente, e Jacinta 
Teixeira, Tesoureira do SECVGAF, entregaram o prêmio 
para a grande vencedora. Milton Melo a parabenizou 
pela belíssima frase e agradeceu a participação de todos 
que participaram do concurso.

No dia 7 de junho, já na concessionária, ela recebeu os 
documentos e pôde levar pra casa o seu prêmio. Maryana 

Sales estava acompanhada dos seus pais e recebeu as 
chaves do Presidente do SECVGAF, Milton Melo. 

Trabalhador reconhece importância!
A Diretoria do SECVGAF recebeu, durante concurso, 

muitas frases sobre a importância do sindicato na vida 
dos trabalhadores. Confira algumas: 

SECVGAF promove Concurso Cultural e 
entrega moto para trabalhadora

“O SECVGAF me representa na luta por mais melhorias trabalhistas, além dos 
benefícios na área da saúde e lazer. Tenho orgulho por ter este Sindicato lutando 
lado a lado conosco!”

Lidiane Moura – Operadora de Vendas no Pinheiro Supermercado

“Profissionalmente o SECVGAF é meu porto seguro, pois defende meus in-
teresses individuais e coletivos, fazendo valer meus direitos trabalhistas. Gosto 
muito da assistência que o Sindicato da aos Associados. Pois quando preciso de 
profissionais da área de saúde (dentista, clínico geral, ginecologista) ou dirimir 
alguma dúvida nos assuntos trabalhistas, através de sua Assessoria Jurídica, sem-
pre fui bem atendida. Eu super indico aos meus colegas, sua filiação”.

Ana Paula Soares Brasil – Assistente de Inventários no G Barbosa

Fala, trabalhador!
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Jurídico em Pauta

SECVGAF ganha ação na Justiça em favor de 
Trabalhadora

O SECVGAF, na luta constante em defesa do 
Trabalhador em Supermercado, ganhou ação 
contra uma grande rede de supermercado. A 

funcionária M.A.M, admitida na empresa como operadora 
de caixa, foi desviada de sua função passando a Chefe de 
Fiscal de Caixa. No entanto, a funcionária não recebeu 
reajuste referente a sua nova posição e nem as horas 
extras trabalhadas. 

O sindicato, através do seu setor jurídico, ingressou 
com rescisão indireta, na 2ª Vara do Trabalho, solicitando 
que a empresa pagasse as horas extras, fizesse a devida 
alteração em sua carteira de trabalho, considerando a 
sua nova posição e, por fim, pagasse estabilidade pois 
a funcionária era membro da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes). O valor, pago pela empresa, 
totalizou o montante de R$ 52.000 (cinquenta e dois mil 
reais) e não cabe recurso.

Quer falar com o nosso Setor Jurídico?

Ligue: 3254.1904 e tecle 5
Acesse: http://secvgaf.org.br/paginas/denuncias

“Atender a quem precisa, lutar com determinação, concretizando a cada dia as 

metas fundamentais ao trabalhador supermercadista assim é o nosso SECVGAF!”

Thiago Lopes de Almeida – Cometa Supermercado

“O Sindicato é muito importante na vida de um trabalhador, pois nos orienta 
a exigir o cumprimento de nossos direitos e está sempre lutando para defender e 
garantir os mesmos, permitindo ao trabalhador viver com dignidade.”

Pedro Josenilson Sousa de Morais – Operador de Caixa no Pão de Açúcar

SECVGAF ganha ação contra Hiper Bompreço

O Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região determinou ganho de causa em favor do Sindicato dos Empre-
gados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza. O SECVGAF moveu ação contra o Hiper 
Bompreço por que este fornecia alimentação aos trabalhadores em suas dependências mas descontava 

valores relativo aquele consumo. 
A Cláusula Nona da Convenção Coletiva de Trabalho, referente ao auxílio-alimentação,  determina que as empre-

sas ao optarem em  fornecer alimentação não devem realizar nenhum desconto salarial do empregado. A empresa 
deverá pagar ainda, pelo descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, o valor referente a uma piso da cate-
goria que será repassado ao trabalhador. A ação ainda cabe recurso por parte da empresa reclamada.
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Capacitação Sindical

Artigo

SECVGAF participa do 4º Congresso Internacional de 
Direito Sindical

Em apoio à PEC do Trabalho Escravo

Infelizmente, ano após ano, novas reportagens de televisão, exibem flagrantes 
vergonhosos de pessoas que, em pleno século XXI, trabalham em regime de es-
cravidão. 

Os diversos interesses de grupos econômicos têm impedido a consolidação defi-
nitiva de uma PEC (438) fundamental para garantir a completa extinção dessa forma 
degradante de relação de trabalho. 

Por isso, devemos, juntos, exigir a aprovação  imediata da Proposta de Emenda 
Constitucional 57A/1999, que prevê o confisco de propriedades onde trabalho escravo 
for encontrado e as destina à reforma agrária ou ao uso social urbano. 

Essa ação, se garantida por Lei, deverá ser o golpe final contra o trabalho escravo 
no Brasil. 

Não podemos, de forma nenhuma, inclusive por meio da omissão, sermos coni-
ventes com essas práticas que remontam os piores períodos da nossa história; prática 
aviltante. 

E fiquemos pasmos ao saber que esse projeto, fundamental para o país, já tem qua-
se duas décadas de tramitação no Congresso Nacional. Abominável constatação! 

A proposta - de 1999 - passou pelo Senado Federal, em 2003, e foi aprovada na 
Câmara dos Deputados em 2012, voltando ao Senado por conta de uma modificação.

Parlamentares, então, propuseram a mudança do conceito de escravidão, com claro objetivo de flexibilizar a pro-
posta e salvaguardar os empresários que utilizam essa prática degradante, visando o lucro fácil e rápido. 

Vamos unir forças, pressionar para ver aprovada a PEC do fim, definitivo, da Escravidão no Brasil. Os diversos meios 
de comunicação disponíveis nos permitem influenciar essa pauta e impor o debate urgente dessa matéria. 

Milton Melo
Presidente do SECVGAF

O SECVGAF participou, nos dias 4, 5 e 6 de maio, 
do 4º Congresso Internacional de Direito Sin-
dical, realizado no Ponta Mar Hotel, em Forta-

leza. O evento, realizado anualmente, reuniu participan-
tes de entidades Sindicais, Juristas e membro do Poder 
Público, que discutiram, de forma conjunta e democrá-
tica, o tema: “Das Práticas Antissindicais”. Milton Melo, 
Presidente do SECVGAF e Assessores Jurídicos da Enti-
dade também participaram do Congresso.

Organizado pela Coordenadoria Nacional de Promo-
ção da Liberdade Sindical no Ceará (CONALIS), do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), a programação do 
Congresso contou com diversas mesas-redondas, além 
do lançamento do livro “Carta de Liberdades Sindicais 
Comentada”, com organização do procurador Regional 
do Trabalho da 7ª Região do Ceará, Francisco Gérson e 
que contou com artigo do advogado do SECVGAF, Dr. 
Thiago Pinheiro. Para o presidente do SECVGAF, Milton 
Melo, “esse evento nos mostrou que devemos estar ali-
nhados com aquilo que é de direito e, assim, acabar com 
as desavenças entre os sindicatos, pois, às vezes, nota-
mos atitudes contrárias ao companheirismo. Ao final do 
evento, reunimos em um documento tudo que foi discu-
tido, inclusive com as práticas antissindicais ocasionadas 
pelas próprias empresas e que tomamos conhecimento 
diariamente.” finalizou.

O advogado do SECVGAF, Dr. Thiago Pinheiro, 

coordenou, na sexta-feira, dia 06, a mesa redonda com 
o tema: “Condutas antissindicais no Poder Público”. 
Para o especialista, a lei não conceitua o que seriam 
essas condutas, portanto, “essa prática, como expressa, 
consiste em qualquer violação da liberdade sindical, 
estabelecida de maneira sistemática na Constituição 
e consagrada nas Convenções Internacionais. Então, 
dessa forma, toda conduta praticada que implique em 
cerceamento ou retaliação da atividade sindical legítima, 
pode ser objetivo de reparação de danos”, definiu o 
advogado.
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SECVGAF lança mais uma edição do Gibi

Curtas

A gerência do SECVGAF, percebendo a demanda da categoria por um telefone 
acessível para os trabalhadores, contratou a operadora de telefonia OI. Leila 
Melo, Gerente do SECVGAF, acredita que agora ficará ainda mais fácil para o 

trabalhador entrar em contato com o sindicato para marcar consultas ou então falar 
com o setor jurídico da entidade. “Nós estamos sempre pensando em como facilitar a 
vida do trabalhador em supermercado. Percebemos que a maioria da classe trabalha-
dora possui telefone OI. Assim, fica mais fácil para que eles entrem em contato conos-
co”, finalizou. 

Sempre pensando no bem-estar do trabalhador, o SECVGAF fechou parceria com a Psicóloga Clínica, Katiuska 
Peixoto. A entidade sabe que muitos profissionais passam por problemas, como pressão no trabalho e na 
família, alto nível de estresse, ansiedade e outros distúrbios. 

O trabalhador poderá se consultar para entender seus problemas e buscar soluções para aquilo que lhe aflige. A 
Psicóloga Clínica atende na Av. Sargento Hermínio Sampaio, 1628 - Monte Castelo. Para ter acesso à esse convênio o 
sindicalizado deve pegar encaminhamento na sede do SECVGAF.

Para mais informações, ligue: 354.1904 ou acesse: http://secvgaf.org.br/paginas/psicologia

A equipe de colaboradores do SECVGAF esteve, dia 17 de junho, no 
Supermercado Pinheiro da Godofredo Maciel. Trabalhadores em 
supermercado puderam, durante toda a tarde, esclarecer dúvidas, 

conhecer as ações do sindicato e, ao final, realizaram aferição de pressão ar-
terial e teste de glicemia. A Gerente do SECVGAF, Leila Melo, esteve presente 
e ressaltou a importância do evento. ”Estamos sempre buscando essas par-
cerias com os supermercados por que entendemos que é de fundamental 
importância que o sindicato esteja na loja conversando com o trabalhador 
da categoria.” 

Associado conta agora com atendimento Psicológico

SECVGAF visita trabalhadores do Pinheiro da Godofredo Maciel

O SECVGAF lançou, em maio de 2016, a quarta edição da Turma do Sindicato. 
A publicação, sucesso entre os trabalhadores, trata, nesta edição, dos 
procedimentos do setor jurídico da entidade. Você irá conhecer como 

ocorre um processo jurídico, quando a empresa descumpre o que é acordado 
na Convenção Coletiva de Trabalho ou na CLT. Buscamos, assim, esclarecer os 
procedimentos jurídicos e mostrar que o suporte da equipe jurídica do seu Sindicato 
trabalha para você fazendo valer cada ganho conquistado. O Gibi é distribuido 
gratuitamente na sede do SECVGAF. Garanta já o seu!

A Diretoria do SECVGAF reuniu-se dia 10 de junho, 
em sua sede, para dar continuidade as Ações 
relativas ao Planejamento Estratégico da entida-

de. As ações do primeiro semestre do ano foram avaliadas 
como positivas pela Diretoria. Na ocasião, foram discuti-
dos temas como a importância do fortalecimento da cate-
goria, através de ações de conscientização e informação,  
o Dia do Trabalhador em Supermercado, evento de gran-
de importância para a categoria e que acontece dia 11 de 
novembro, e, por fim, falou-se sobre a grande responsa-
bilidade em representar categoria tão importante. Milton 
Melo, Presidente do SECVGAF, avaliou como positiva a 
reunião e destacou o empenho da Diretoria nas ações.

Planejamento

Reunião de Diretoria traça ações para o segundo 
semestre de 2016

O telefone fixo do SECVGAF agora é OIVocê pediu e nós 
atendemos! 
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