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Artigo Direito do Trabalhador Curtas

FILIADO À :

Confira as principais ações desenvolvidas 
pelo SECVGAF

Pela Consciência do nosso valor!

A Convenção Coletiva de Trabalho -  2016 assinada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio 
Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza (SECVGAF) e o sindicato patronal do ramo garantiu 
reajuste de 12,28% para os trabalhadores  em supermercados e mercadinhos de Fortaleza

Na defesa do trabalhador: um sindicato 
atuante e comprometido

SECVGAF garante 
reajuste salarial 
acima da inflação
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Editorial
O Melhor caminho? Caminhar ao seu lado!

Charles Darwin foi um grande estudioso das Ci-
ências Naturais e disse, em certa ocasião,  que 
“não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 

inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”.
Se assim podemos crer o SECVGAF tem se firmado 

como adepto às transformações capazes de nos levar 
além. Estamos nos adaptando ao grave cenário de crise 
em nosso país, propondo soluções capazes de garantir 
nossos ganhos, nossos sonhos, nosso futuro.

Esse ano tivemos um reajuste salarial de 12,28%, 
concretizado em nossa Convenção Coletiva de Traba-
lho. Amadurecemos, mudamos e estamos nos tornando 
mais conscientes do nosso papel, da nossa importância.

Vamos comemorar! Ajuste acima da inflação, com ga-
nho para o trabalhador!

Investimos na proximidade entre o Sindicato e você. 
Fomos visitar os Supermercados, em nossa Tenda proje-
tada para o atendimento, e ouvimos as queixas, as difi-

culdades e, também, as alegrias. Acreditamos que esse é 
o melhor caminho: caminhar ao seu lado!

Lançamos, em nosso site, sistema para marcação de 
consultas com nossos profissionais de Saúde, tornando 
mais prático e cômodo o dia a dia dos trabalhadores que 
precisam de cuidados. Isso significa respeitar você, ami-
go trabalhador, tratando com carinho e promovendo 
bem estar. 

Avançamos mais na nossa Tecnologia. É possível re-
alizar, também em nosso site, denúncias, esclarecer dú-
vidas e buscar o atendimento para as dificuldades nas 
relações trabalhistas; é o nosso sistema de Ouvidoria.

Nessa 13 edição do Secvgaf Notícias você ficará por 
dentro de outras ações do seu Sindicato. Queremos sua 
participação, divulgação e parceria para fazermos, jun-
tos, do SECVGAF, um Sindicato cada vez melhor.

Boa leitura!
Vamos em frente! Juntos! Sempre! 

O SECVGAF tem planejado o futuro com cautela e cuidado; 
dedicado tempo, esforço e recursos para escolha do que é 
realmente importante para os Trabalhadores em Supermercados, 
mercearias, mercadinhos e lojas de conveniências.
É assim que deve ser! Em alguns momentos precisamos 

escolher o que fará parte do nosso futuro por muitos e muitos 
anos; para sempre!
Pensando nisso, o SECVGAF decidiu, excepcionalmente este 

ano, destinar o investimento da Festa do Trabalhador (1  de Maio) 
para conclusão das obras da nova Sede.
A Nova Sede do SECVGAF é própria, portanto, SUA! 
A Casa em Defesa do Trabalhador em Supermercado!

A Nova Sede do SECVGAF terá:
- 450 m2;
- Auditório climatizado;
- Salas de cursos e eventos para capacitação dos trabalhadores;
- Ampliações dos consultórios médicos para mais conforto no 
atendimento com os
especialistas;
- Nova recepção;
- Estacionamento para motos e carros.

Nova Sede do SECVGAF! SUA Sede! 
Seu patrimônio!
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CCT 2016

A Convenção Coletiva de Trabalho 2016 assinada 
entre o Sindicato dos Empregados no Comér-
cio Varejista de Gêneros Alimentícios de Forta-

leza e o sindicato patronal do ramo garantiu reajuste de 
12,28% para os trabalhadores  em supermercados e mer-
cadinhos de Fortaleza. O reajuste traz ganho real, acima 
da inflação.

Conheça abaixo os valores reajustados da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2016: 

Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS ECO-
NÔMICOS com até 10 (dez) EMPREGADOS: 

Empacotadores em geral: R$ 889,25 (oitocentos e oi-
tenta e nove reais e vinte e cinco centavos);

Os demais empregados: R$ 945,39 (novecentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS ECO-
NÔMICOS com mais de 10 (dez) EMPREGADOS:

Empacotadores em geral: R$ 889,25 (oitocentos e oi-
tenta e nove reais e vinte e cinco centavos);

Os demais empregados: R$ 982,45 (novecentos e oi-
tenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Em 2016, em comemoração ao Dia do Trabalhador 
em Supermercado, celebrado dia 11 de Novembro, o 
trabalhador receberá, a título de ajuda de custo, a impor-
tância de R$ 34,00 (trinta e quatro reais)  que deverá ser 
pago até o final do mês de novembro. Em 2015, primei-
ro ano da ajuda de custo que trata do Dia do Trabalha-
dor em Supermercado, o valor foi de R$ 30,00. Esse ano,  
comparação ao ano passado, o reajuste nessa cláusula 
foi de 13%.

A Convenção Coletiva de Trabalho traz, ainda, dois 
reajustes importantes para a categoria. O primeiro trata 
de um reajuste referente a ajuda de custo nos feriados 
que passou de R$ 20,00 para R$ 23,00 sempre que o tra-
balhador exercer atividade laboral, um aumento de 15% 
comparado ao ano passado. O segundo diz respeito ao 
auxílio alimentação que, em 2016, será de R$ 8,00 (oito 
reais) em forma de tickets ou similares por cada dia tra-
balhado a todos os empregados; o aumento para auxílio 
alimentação foi de 23% se comparado a CCT de 2015.

O SECVGAF foi destaque no site da Nova Central Sindi-
cal, no dia 29 de fevereiro.

Os ganhos da nossa Convenção Coletiva de Tra-
balho 2016 foram divulgados para todas as entidades asso-
ciadas e trabalhadores de todo país, no portal da entidade. A 
divulgação dos nossos ganhos servem como fomento à outras 
entidades de classe, na busca por acordos que beneficiem os 
trabalhadores.

Para Milton Melo, Presidente do SECVGAF, “essa divulgação 
é o reconhecimento da Nova Central às conquistas do nosso 
Sindicato. Tomamos projeção nacional. Reconhecimento que 
muito nos honra.”

SECVGAF garante novamente reajuste 
salarial acima da inflação

Deu na mídia

SECVGAF é destaque no site da Nova Central Sindical
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Artigo

Pela consciência do nosso valor

Embora seja grande o desafio de garantir, ano a ano, o reajuste salarial que consi-
deramos justo para os nossos trabalhadores, não desistimos e criamos, em roda-
das de negociação e no diálogo sempre franco e aberto, a “cultura” de valoriza-

ção do profissional por meio de ajustes salariais.
Assim, vamos construindo modelo de negociação firme, consolidado no reconhe-

cimento da importância dessa classe. Gostaria de formar a conscientização dos nossos 
trabalhadores para aspectos que estão além dos ganhos financeiros. Ao conquistarmos 
– sem registro de perda ao longo dos anos, reajuste salarial, mesmo com a crise econô-
mica que assola o país-, estamos mirando nossas expectativas para valorização ainda 
maior no futuro; na projeção de alcançar vitórias expressivas e significativas.

Devemos, portanto, querer e exigir melhores condições de vida agora, mas devemos, 
também, projetar nossos sonhos em um futuro ainda melhor. Com calma e paciência 
avançaremos, pelo respeito, pelo trabalho bem feito e pela convicção da nossa relevân-
cia para economia do Estado.

A Convenção Coletiva de Trabalho 2016, assinada recentemente entre o SECVGAF 
e o sindicato patronal do ramo, garantiu reajuste de 12,28% para os trabalhadores em 
supermercados, mercearias, mercadinhos e lojas de conveniências do município de For-
taleza. O reajuste traz ganho real, acima da inflação. Temos assistido, com pesar, categorias de várias áreas, amargar 
perdas reais, não conseguindo reajustar, sequer, com a inflação. Por essa triste derrocada dos Direitos trabalhadores, 
nossa expressão de tristeza.

Estamos, no entanto, confiantes que dias melhores virão. O SECVGAF luta pelos seus Direitos e estamos firmes 
neste propósito.

Milton Melo
Presidente do SECVGAF

Justina Sandra da Silva, trabalha no Supermercado 
Guará, há quase dois anos, na função de Operado-
ra de Caixa e acredita que o trabalho desenvolvi-

do pelo SECVGAF é  representativo e cumpre seu papel. 
“Eu sempre uso os serviços oferecidos e, agora que estou 
fazendo meu pré-natal, é que o preciso mais ainda. Já 
marquei com vários médicos e sempre fui bem atendida. 
Acredito que o atendimento deve sempre ser pensado 
para atender cada vez melhor o trabalhador. Pelo o que 
vejo o SECVGAF busca essa excelência”, destacou.

Fala, trabalhador!

“Estou fazendo meu pré-natal no SECVGAF”

Precisou de uma 
consulta médica?
Nós temos médicos 
para cuidar da sua 

Saúde!

Precisou do 
Dentista?
Vem pro 

SECVGAF!
Para cuidar de você! 

Para cuidar da sua Saúde!

Quer mais um 
bom motivo?
Descontos em 
Faculdades e 

Cursos Técnicos!

Todo ano o Sindicato 
negocia seu reajuste 

salarial!
E sempre acima

 da inflação!

Diversão e lazer 
para você e seus 

dependentes?
Clubes com piscina, 
campo de futebol e 

estadia!

O SECVGAF representa 
os trabalhadores em 

Supermercado, 
Lojas de Conveniência

e Mercadinhos!

ELE É SEU!

Nós vamos te dar 
excelentes

 motivos para 
você fazer parte 

do SECVGAF!
Filie-se hoje mesmo e 

garanta benefícios 
exclusivos!

Acesse: 
www.secvgaf.org.br
www.facebook.com/SECVGAF
www.instagram.com/SECVGAF  

Ligue e filie-se:
Carmem Lúcia: (085) 98769.3563
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Tecnologia

Jurídico em Pauta

Na defesa do trabalhador: um sindicato atuante e 
comprometido

SECVGAF aprimora Ouvidoria em seu site

O SECVGAF é incansável na defesa do trabalha-
dor em supermercado. Por isso, só nos  primei-
ros três meses de 2016, o setor jurídico da enti-

dade enviou mais de 25 notificações aos supermercados 
referente à denúncias e reclamações dos trabalhadores. 
Os principais motivos são: terceirização indevida de se-
tor; fraude no registro de ponto; desvio de função; não 
cumprimento da cláusula 19 que trata da proporção de 
a cada 02 (dois) domingos trabalhados no subsequente 
terá que ser dada a folga; descumprimento da cláusula 
referente ao auxílio refeição para trabalhadores com car-
go horária superior a seis horas, dentre outros. 

Foram judicializadas, também nesses três primeiros 
meses, 16 ações no Tribunal Regional do Trabalho. As ações ajuizadas contemplam as seguintes motivações: acúmulo 
de funções;  não cumprimento do descanso semanal remunerado;  não fornecimento de auxílio alimentação;  não 
concessão de folga do aniversário e supressão do intervalo intrajornada. 

Trabalho intensificado
Milton Melo, Presidente do SECVGAF, acredita que esse é o resultado direto de um trabalho comprometido na 

defesa das justas relações de trabalho. “O trabalhador está mais consciente e o SECVGAF tem buscado, cada vez mais, 
educar e informar o trabalhador sobre os seus direitos e deveres. Assim, como consta nossa missão, buscamos defen-
der relações trabalhistas justas e humanizadas”.

O Sindicato dos Empregados no Comércio Va-
rejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza 
renovou seu Ambiente Virtual dedicado à Ou-

vidoria da entidade. A iniciativa tem como objetivo faci-
litar o acesso do associado aos serviços disponibilizados 
pelo SECVGAF, aumentando a eficácia do atendimento,  
dinamizando as denúncias que deverão ser apuradas 
pela Assessoria Jurídica do Sindicato e possibilitando um 
contato direto para esclarecer dúvidas.

No site, na seção Ouvidoria/Denúncias, o associado 
entra com um login e senha (no site você encontra um 
passo a passo explicativo) e pode deixar registrado sua 
denúncia, elogio e/ou reclamação. O registro irá gerar 
um protocolo possibilitando o acompanhamento da so-
licitação. 

Leila Melo, gerente do SECVGAF, lembra que o Sindicato tem feito diversas ações para facilitar a vida do traba-
lhador. “Estamos pensando continuamente em formas de aproximar o trabalhador do seu Sindicato; de ouvi-lo, de 
entender suas dúvidas, suas expectativas; e queremos fazer isso de maneira cômoda. Isso é bom demais!”

Marcação de consulta 
Foi implementado, também, uma ferramenta onde é possível, através do site, marcar consulta médica. É simples, 

rápido e prático. Para acessar os novos serviços o usuário acessar:www.secvgaf.org.br

Quer falar com o nosso Setor Jurídico?

Ligue: 3254.1904 e tecle 5
Acesse: http://secvgaf.org.br/paginas/denuncias
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Jurídico esclarece dúvidas de trabalhadores via vídeo

Curtas

O SECVGAF lançou no ínicio de Janeiro mais uma ferramenta de Comuni-
cação com o Trabalhador em Supermercado. O Jornal Mural, afixado em 
locais visíveis dentro da loja, tem como objetivo informar, divulgar e tirar 

dúvidas do trabalhador relativo a questões jurídicas.
Desenvolver mecanismos de comunicação, segundo Milton Melo, Presidente do 

SECVGAF, é fundamental para que a entidade aproxime-se, cada vez mais, da sua 
base. “Aqui, no sindicato, nós temos o entendimento que trabalhamos em prol da 
melhoria da qualidade de vida do trabalhador. E somos incansáveis em pensar em 
formas de estar mais próximo ao trabalhador”, destaca ele.

A tenda SECVGAF, projeto idealizado e implemen-
tado em 2015, tem visitado os supermercados 
de Fortaleza. O objetivo da iniciativa é aproxi-

mar-se do trabalhador esclarecendo dúvidas, mostrando 
a importância em ter uma entidade de classe que o re-
presente e, por fim, prestando serviço com nutricionista. 
Veja abaixo as lojas visitas até o momento: 

18 de fevereiro - Super Frangolândia  - Monte Castelo
23 de fevereiro - Super do Povo - Pátio Arvoredo
29 de fevereiro - Super do Povo - Cambeba
14 de março - Extra - Parangaba
16 de março - Frangolândia - Parque Araxá

SECVGAF lança Jornal Mural: estamos mais perto de você!

Visitas aos supermercados são intensificadas em 2016

O Setor Jurídico, buscando cumprir seu papel em esclarecer e 
defender o trabalhador em supermercado, lançou em Fevereiro 
de 2016, o Pergunte ao Jurídico.Todo o mês serão escolhidas 

três perguntas que serão devidamente esclarecidas pelo Advogado do 
Sindicato, Dr. Roberto Alencar. 

Segundo ele é importante que haja uma divulgação intuitiva dos direitos 
trabalhistas. “Assim, estaremos mais próximos de nossa categoria fazendo 
com que todos possam esclarecer suas dúvidas”, finalizou. 

PIADA 
PRONTA!

VOCÊ SABIA

NOTÍCIAS

FRASE DO DIA

ON-LINE

“A humildade é o espaço do amor.”
Paulo VI

SECVGAF em Pauta! 02
Jornal Mural do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza 

SECVGAF garante 
reajuste salarial 
acima da inflação

A Convenção Coletiva 2016 assinada entre o Sindicato dos 
Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentí-
cios de Fortaleza e Região Metropolitana (SECVGAF) e o 
sindicato patronal do ramo garantiu reajuste de 12,28% para 
os trabalhadores  em supermercados e mercadinhos de For-
taleza. O reajuste trás ganho real, acima da inflação.

Conheça abaixo os valores reajustados da Convenção Co-
letiva 2016: 
Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS 

ECONÔMICOS com até 10 (dez) EMPREGADOS: 
- Empacotadores em geral: R$ 889,25 (oitocentos e oitenta 

e nove reais e vinte e cinco centavos);
- Os demais empregados: R$ 945,39 (novecentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).
Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS 

ECONÔMICOS com mais de 10 (dez) EMPREGADOS:
- Empacotadores em geral: R$ 889,25 (oitocentos e oitenta 

e nove reais e vinte e cinco centavos);
- Os demais empregados: R$ 982,45 (novecentos e oitenta 

e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Em 2016, em comemoração ao Dia do Trabalhador em Su-
permercado, celebrado dia 11 de Novembro, o trabalhador 
receberá, a título de ajuda de custo, a importância de R$ 
34,00 (trinta e quatro reais)  que deverá ser pago até o final 
do mês de novembro. 

A Convenção Coletiva de Trabalho traz, ainda, dois rea-
justes importantes para a categoria. O primeiro trata de um 
reajuste referente a ajuda de custo nos feriados que passou 
de R$ 20,00 para R$ 23,00 sempre que o trabalhador exer-
cer atividade laboral. O segundo diz respeito ao auxílio 
alimentação que, em 2016, será de R$ 8,00 (oito reais) em 
forma de tickets ou similares por cada dia trabalhado a 
todos os empregados.

BENEFÍCIOS 

Nosso sindicato dispõe de atendimento odontológico 
exclusivo para sindicalizados e seus dependentes 
associados. Contamos com consultório novo e moderno! 
São oferecidos os serviços de aplicação de flúor, 

limpeza, extração, restaurações, endodontia (canal) e 
outros procedimentos, além de clareamento dental com 
preços especiais para sindicalizados. Para agendar sua 
consulta, ligue para o (85) 3254.1904.

ATENÇÃO:
Para a realização de consultas é necessário apresentar a carteir-

inha de sócio  juntamente com um documento de identificação 
com foto.

Rua Jaime Benévolo, nº 1059, 
José Bonifácio - Fortaleza / CE 
Fone: (85) 3254-1904 
E-mail: contato@secvgaf.org.br 

Dúvida - Jurídico

Nos casos de ausência ao emprego em dias de prova vestibular, 
o funcionário terá direito ao abono da falta, de acordo com o 
artigo 473 da CLT.

Vou fazer vestibular e precisarei faltar ao trabalho. 
Como fica a minha situação?

O empregador é obrigado a abonar as faltas que 
por determinação legal, não podem ocasionar 
perda da remuneração, desde que formalmente 
comprovadas por atestado médico.
Sendo assim, as empresas são obrigadas a rece-
ber atestados médicos independente do local de 
atendimento.

O SECVGAF acaba de lançar mais uma importante ferra-
menta. Agora o associado poderá marcar sua consulta com 
um dos nossos médicos especialistas através do site. É sim-
ples, rápido e prático. 
 
O associado SECVGAF pode escolher entre as seguintes 

especialidades: 
Ginecologistas, Optometrista, Urologista, Fonoaudiologia
Nutricionista, Pediatras, Clínicos gerais.

Acesse: http://bit.ly/1TemOJD

A empresa que trabalho fornece plano de saúde. Se eu 
ficar doente só poderei apresentar atestado do plano 
de saúde da empresa?

O SECVGAF reuniu, dia 01 de abril, Diretores e Colaboradores para 
apresentação do Plano de Ação da entidade para o ano de 2016. 
O documento, resultado de reunião realizada em novembro de 

2015, foi formulado, de maneira organizada e direcionada, buscando de-
senvolver projetos e fomentar melhorias que trarão uma série de benefí-
cios para a categoria. O plano contou com iniciativas na gestão financeira 
da entidade; em ações para a categoria, como capacitação e visitação da 
tenda;  a implementação de ações para estabelecer um maior contato 
com o associado; e, por fim, ações para os colaboradores da entidade. 

Capacitação!
Marla Rochelli, Diretora do Instituto Mandara,  e Aurenívea Almeida, 

Coaching convidada, proferiram palestra para encerrar o encontro. O 
tema escolhido é tendência na gestão de pessoas: Accountability. Marla 
Rochelli falou por quase uma hora sobre o tema que, segundo ela, pres-
supõe que o “funcionário estabaleça mecanismos para se ter um elevado nível de percepção diantes das circunstâncias 
e desafios naturais da vida”. O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, destacou a importância do planejamento. “Somos 
organizados e buscamos excelência a toda hora. Já estamos colhendo o resultado do nosso empenho em fazer sempre 
o que estiver ao nosso alcance para trazer bem-estar e tranquilidade para o trabalhador em supermercado”, destacou.

Planejamento

Diretoria e Colaboradores reunidos para apresentação 
do Plano de Ação 2016
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