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Articulação Política Eventos Jurídico

FILIADO À :

Conheça as principais articulações 
políticas do SECVGAF em 2014.

Em 2014 o SECVGAF realizou diversos 
eventos para a categoria. Confira! Confira as principais ações do 

Departamento Jurídico do SECVGAF.

Retrospectiv
a

SECVGAF

2014 Crescemos, 
avancemos e é 
só o começo!

2014 - Um ano para entrar 
na história

2014 já é inesquecível! Contabilizamos ações, avanços e conquistas, mas o que fica para 
nós, deste ano que se encerra, é o sorriso, o apoio e o carinho dos nossos trabalhadores. 
Difícil contabilizar essa emoção. 
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Editorial

Crescemos, avancemos e é só o começo!

2014 já é inesquecível! Contabilizamos ações, 
avanços e conquistas, mas o que fica para nós, 
deste ano que se encerra, é o sorriso, o apoio e 

o carinho dos nossos trabalhadores. Difícil contabilizar 
essa emoção. 

Estamos crescendo muito, mas de maneira organi-
zada, planejada e projetada em nossa classe. Só assim 
o SECVGAF faz sentido, quando ele pensa no trabalha-
dor que defende! Por isso estivemos, com muito orgu-
lho, ao seu lado. Não poupamos esforços em conhecer 
suas necessidades, seus sonhos. 

Palestras, cursos e ações comemorativas fizeram 
parte do nosso calendário ao longo do ano, porque 
sabemos que o nosso Sindicato defende não só “jus-
tas relações de trabalho”, mas a continuidade do seu 
bem-estar, da sua saúde, da sua alegria.

Nos anima imaginar tudo que ainda estar por vir!
Estivemos na lojas, conversamos e ouvimos muito 

(o mais importante!). Temos consciência de que nosso 
caminho, embora árduo – como todo caminho, irá nos 

levar à conquistas ainda maiores. Plantamos hoje! É 
preciso transparência nesse processo, aceitar críticas, 
acolher as sugestões. Não construímos nada sozinhos! 

Contamos com a sua presença em nossos eventos, 
compartilhando nossas boas ações, propondo ajustes, 
atuando efetivamente na construção de uma catego-
ria orgulhosa do trabalho que desenvolve. Imagine 
como tudo será ainda melhor! 

Este material que você tem em mãos traz as prin-
cipais iniciativas do seu Sindicato; aqui você vai relem-
brar e vibrar com tudo que realizamos em 2014, mas 
queremos mesmo é que esse SECVGAF Notícias inspi-
re novas ideias! Estamos ansiosos em ouvi-las!

Para finalizar, destacamos, uma vitória que resume 
bem tudo que realizamos neste ano: Agora podemos 
comemorar o nosso Dia – “bater no peito” e dizer: 
HOJE É O MEU DIA!

E é só o começo!!!
Feliz Natal! Boas Festas! 

2014 - Um ano para entrar na história

www.facebook.com/SECVGAF

www.instagram.com/SECVGAF

www.twitter.com/SECVGAF

Ou envie críticas e sugestões para: contato@secvgaf.org.br

Quer saber de 
tudo que 
acontece com o 
seu Sindicato? 

Acesse:
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Articulação Política

A Convenção Coletiva de Trabalho para o ano 
de 2014, assinada após negociações entre o 
SECVGAF e sindicato patronal do ramo, garantiu 

benefícios para os cerca de 30 mil empregados em 
supermercados e mercadinhos de Fortaleza. O piso salarial 
da categoria subiu para R$810,00, para empregados 
de estabelecimentos com dez ou mais funcionários, e 
para R$780,00, em estabelecimentos com menos de dez 
empregados. A exceção são os empacotadores que, em 
ambas as situações, passaram a ter piso de R$730,00. Com o 
reajuste, a categoria passou a ter o maior piso do comércio 
de Fortaleza. Os trabalhadores que recebem acima do piso 
tiveram reajuste de 7,5%. 

A inclusão da cláusula sobre auxílio refeição foi outra 
vitória. As empresas passaram a ter obrigação de fornecer 
este auxílio em forma de tickets ou similares, no valor 
de R$ 5,00 por dia, num total de 26 dias por mês, a cada 
empregado. Apenas as empresas que fornecem refeições 
a seus empregados em restaurantes próprios não têm esta 
obrigação de pagar o auxílio refeição. A CCT 2014 trouxe 
ainda reajuste de 20% na ajuda de custo aos feriados. O 
valor pago ao empregado sempre que exercer atividade 
laboral em feriado passou de R$15 para R$18 por dia.

O presidente do SECVGAF, Milton Melo, participou em 14 de fevereiro de 
café da manhã com o então Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel 
Dias. O ministro destacou a importância da qualificação profissional e 

da participação política através do sindicalismo para o trabalhador brasileiro. Dias 
indicou também atenção à rotatividade no mercado de trabalho. Foi um importante 
momento de construção de boas relações, necessárias ao sindicalismo pelo seu 
necessário caráter político e social da representação dos trabalhadores. O evento 
foi realizado na Faculdade da Câmara dos Dirigentes Lojistas (FCDL), no Centro de 
Fortaleza.

O presidente do SECVGAF, Milton Melo, esteve presente na manhã de 26 de 
fevereiro em reunião da Associação Cearense de Supermercados (ACESU), 
realizada na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do 

Ceará. O líder sindical lá esteve para apresentar aos empresários supermercadistas 

o projeto do concurso Garota Supermercado, uma iniciativa inovadora do SECVGAF 

dentro da Festa do Trabalhador em 1º de Maio. Foi mais uma ação do Sindicato para 

reforçar as ações dos trabalhadores diante dos empresários do ramo.

2014 - Um ano para entrar na história
Convenção Coletiva 2014: conquistas para a 
categoria

Presidente do SECVGAF participa de evento com 
Ministro do Trabalho

Milton Melo representa os trabalhadores em 
reunião na ACESU

Garota 
Supermercado 2014
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SECVGAF participa da 8ª Marcha da Classe 
Trabalhadora em São Paulo

Sindicato articula audiência pública na Assembleia 
Legislativa sobre rotatividade em supermercados

9 de abril marcou um momento histórico para o sindicalismo brasileiro: a 8ª 
Marcha da Classe Trabalhadora, realizada em São Paulo. Organizado pelas 
seis maiores centrais sindicais do país, o evento reuniu cerca de 50 mil 

trabalhadores. Eles reivindicam uma nova proposta de desenvolvimento nacional. 
O SECVGAF esteve presente na marcha, representado pelo seu presidente, Milton 
Melo. Entre as pautas das reivindicações, estão a manutenção da política de 
valorização do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais sem redução de salário, o fim do fator previdenciário, 10% do PIB na 
educação, 10% do orçamento da União para a saúde, reforma agrária e agrícola, 
regulamentação das convenções 151 e 158 da OIT, igualdade de oportunidade 
entre homens e mulheres, valorização das aposentadorias, redução dos juros e 
do superávit primário, correção e progressividade da tabela de Imposto de Renda, 
fim dos leilões do petróleo, transporte público de qualidade e combate ao PL 
4.330 que regulamenta a terceirização.

A alta rotatividade de mão de obra nos supermercados foi tema de audiência pública realizada na Assembleia Legis-
lativa do Ceará em 9 de junho.  A audiência foi solicitada pela deputada estadual Fernanda Pessoa, que observou 
a importância da discussão. O SECVGAF foi um dos principais articuladores da discussão, sendo representado na 

mesa de debate por seu presidente, Milton Melo. Participaram ainda representantes do Dieese, CUT-CE e Associação Cea-
rense de Supermercados (Acesu). Os preocupantes números da rotatividade no setor, que registrou quase 5 mil rescisões de 
contratos de trabalho em 2013 e mais de 2.500 apenas nos cinco primeiros meses de 2014, foram apresentados por Milton 
Melo. O assunto também ganhou espaço no jornal O Povo e no portal Diário do Nordeste.

Uma luta do Sindicato alcançou uma expressiva vitória: 11 de novembro 
é o Dia do Empregado em Supermercado. A data agora faz parte do ca-
lendário oficial de eventos do Estado do Ceará, incluída pelo Projeto de 

Lei 249/13, de autoria da Deputada Fernanda Pessoa. O projeto foi aprovado por 
unanimidade em sessão ordinária da Assembleia Legislativa realizada em 8 de 
maio. A criação da lei que define esta data teve atuação decisiva do SECVGAF e é 
um importante reconhecimento social da categoria. A completa oficialização veio 
com o registro no Diário Oficial do Estado do Ceará de 2 de julho, na forma da Lei 
15.616/2014, que institui o 11 de novembro como Dia do Empregado em Super-
mercado no Ceará.

Lei estabelece Dia do Empregado em 
Supermercado no Ceará
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Repercussão na mídia

Eventos

O presidente do SECVGAF, Milton Melo, conquistou espaço nos jornais 
locais com artigos de opinião que dizem à sociedade o posicionamento 
de nosso sindicato e dos trabalhadores de nossa categoria. 

Em 12 de janeiro, o Diário do Nordeste publicou o artigo intitulado “Cresce-
mos?”, onde nosso presidente fala sobre o crescimento do varejo de alimentos 
e de como esse cenário não se converte em ganhos para os trabalhadores do 
setor. Em 11 de março, foi a vez do jornal O Povo publicar o artigo “Conquistas 
que nascem do trabalho”, que destaca os avanços da Convenção Coletiva 2014 e 
o compromisso com o trabalho para que a categoria avance ainda mais. No Dia 
do Trabalho, 1º de Maio, foi a vez do artigo “Ruim para trabalhadores e empre-
sas”, que destaca os problemas causados pela alta rotatividade no mercado de 
trabalho, ser destaque no O Povo. 

Em 15 de agosto, O Povo publicou “O trabalhador e o tempo”, artigo de Mil-
ton Melo pela defesa da redução da Jornada de Trabalho vigente no país. Em 16 
de setembro, o mesmo jornal trouxe o artigo “Segurança do trabalhador: uma 
obrigação de todos”, que aborda a importância das Comissões Internas de Pre-
venção de Acidentes (CIPAs).

O SECVGAF realizou um evento de valorização da força de trabalho fe-
minina em 12 de março, no Super do Povo do Cambeba. A iniciativa 
ocorreu em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 

8 de março. A ação do sindicato junto às trabalhadoras da loja contou com pales-
tra sobre câncer de mama, distribuição da 2ª edição do gibi Turma do Sindicato e 
de brindes, além de sorteio de massagens. Esta edição do gibi foi temática, abor-
dando os direitos da mulher no mercado de trabalho, como licença maternidade, 
estabilidade da gestante, auxílio-creche e afins.

A tradicional Festa do Trabalhador do SECVGAF em 1º de Maio foi um sucesso. O evento no Clube dos Diários reuniu 
os trabalhadores de nossa categoria em um dia de celebração. A grande novidade foi o desfile do concurso Garota 
Supermercado, que premiou a trabalhadora Thais Lene, do Super do Povo, como Miss Supermercado 2014. O 

concurso foi uma atração à parte. As candidatas, todas trabalhadoras de supermercados e mercadinhos de Fortaleza, desfi-
laram beleza e simpatia, ganhando aplausos dos atentos espectadores. O dia de lazer começou cedo, com café da manhã e 
muita diversão para crianças e adultos nas piscinas e quadras do clube, além de música ao vivo e sorteio de prêmios, como 
bicicletas, celulares e TVs.

SECVGAF ganha voz na mídia cearense

Sindicato promove evento em comemoração ao Dia 
da Mulher

Alegria e beleza marcam a Festa do Dia do Trabalho 
do SECVGAF
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Saúde do Homem é tema de palestra do Sindicato

O mês das mães no SECVGAF foi comemorado com confraternização e informação. O sindicato foi parceiro do Super 
Lagoa para a realização de um ciclo de palestras com o tema “Ser Mãe na Modernidade”. Com apoio da Coordena-
doria de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza, oito 

lojas da rede Super Lagoa receberam eventos de 8 a 16 de maio. A sede do SECVGAF também recebeu uma das palestras em 
9 de maio, reunindo as colaboradoras do sindicato e mulheres sindicalizadas. 

Ciclo de palestras celebra o Dia das Mães

SECVGAF realizou semana de prevenção ao Câncer 
de Mama

O SECVGAF realizou entre os dias 17 e 23 de outubro a Semana de Prevenção ao Câncer de Mama. A iniciativa, em 
parceria com os supermercados Gbarbosa, Cometa, NidoBox e Super do Povo, teve como objetivo principal o 
esclarecimento das trabalhadoras sobre  tão importante tema.  O foco principal das palestras foi a prevenção e os 

fatores de risco. Duas profissionais da saúde revezaram-se e ressaltaram a importância do auto-exame da mama. 
O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, destacou a preocupação do Sindicato com a saúde dos trabalhadores. “Nós 

buscamos esclarecer, de maneira preventiva, o trabalhador sobre importância do cuidado com a saúde e por isso iniciativas 
como essas são prioritárias.”

O SECVGAF realizou, em parceria com o Supermercado Anali, palestra com 
o tema Saúde do Homem em 12 de agosto. O Dr. Denis Bessa, médico 
do Sindicato, alertou sobre a importância do exame de próstata, da ati-

vidade física e dos cuidados com a boa alimentação. A palestra foi voltada para 
os homens empregados da loja. A ação é parte do planejamento do sindicato em 
prol da saúde dos trabalhadores de nossa categoria.
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Ainda em 2013, o sindicato realizou a primeira edição da Pedalada SECVGAF, um passeio ciclístico pelas ruas de 
nossa Fortaleza com foco na qualidade de vida dos trabalhadores. Em 2014, o evento firmou-se como momento 
especial para a integração e para a saúde dos participantes. Em 26 de janeiro, a II Pedalada SECVGAF foi realizada 

com número recorde de participantes. A terceira edição aconteceu em 24 de agosto, já consolidando a Pedalada SECVGAF 
como tradição. O Sindicato planeja seguir realizando a Pedalada anualmente. Fique ligado e participe!

Pedalada SECVGAF firma compromisso do sindicato 
com a saúde do trabalhador

O SECVGAF realizou em Novembro de 2014 a sua II Semana do Trabalhador em Supermercado. Esse ano a come-
moração foi ainda mais especial. No dia 2 de julho de 2014 o Diário Oficial do Estado trouxe a  sanção da Lei 
15.616/2014, que institui o dia 11 de novembro como Dia do Empregado em Supermercado no Ceará. A Lei já 

havia sido aprovada na Assembleia Legislativa por iniciativa de projeto da deputada estadual Fernanda Pessoa. 
O Supemercado Lagoa e Supermercado Cometa receberam dias 10, 13 e 14 de novembro, as palestras “Segurança no 

Trabalho”  e “Gerenciando o seu Tempo”. Gilson de Souza, Especialistas em Segurança do Trabalho, alertou para a importân-
cia da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e distribuiu cartilha com dicas desenvolvidas pela Assessoria de 
Comunicação do Sindicato.

A Gerente Administrativa do SECVGAF, Leila Melo, ministrou a Palestra “Gerenciando o Seu Tempo”. Para ela é impres-
cindível organizar as tarefas diárias, para que possamos equilibrar as funções que desempenhamos, satisfazendo nossas 
necessidades e cumprindo com as nossas responsabilidades.

SECVGAF realiza II SEMANA do Trabalhador em 
Supermercado
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O SECVGAF marcou presença na Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho (SIPAT) do Supermercado G Barbosa em 21 de 
agosto. Além de convidar um técnico de segurança do trabalho para 

tratar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o Sindicato esteve 
presente junto ao advogado Dr. Thiago Pinheiro e ao assessor jurídico Roberto 
Alencar, que destacaram a importância da CIPA e suas implicações legais.

Sindicato participa da SIPAT em rede 
supermercadista

Capacitação

Atualize seu cadastro

Rua Jaime Benévolo, nº 1059, José 
Bonifácio - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3254-1904  

Caro Sindicalizado, o SECVGAF, seu Sindicato, está 
atualizando o seu Cadastro!
Para que ele seja ainda melhor, mais ágil e esteja 
cada vez mais perto de você, contamos com a sua 
colaboração.

É simples, fácil e rápido!

Acesse: 

http://secvgaf.org.br/dados_a.php

Saúde da Criança:
O melhor remédio é a prevenção!

Rua Jaime Benévolo, nº 1059, José Bonifácio Fortaleza / 
CE
Fone: (85) 3254-1904  

É a hora da sua quali�cação 
pro�ssional!
SECVGAF fecha parceria com a UNOPAR
- Educação à Distância
- Graduação, Pós-Graduação e Cursos Livres
- Desconto de 10% para sindicalizados e dependentes.

Mais informações: 
(85) 3099.9217
www.unopar.br

NUTRICIONISTA
É NO SEU SINDICATO!

LIGUE E MARQUE 
SUA CONSULTA:
(085) 3254.1904

Marque já a sua consulta e �que em dia com a sua 
saúde!

Informe-se na 
recepção do 

SECVGAF!

Em agosto, o SECVGAF fechou mais uma parceria a favor da 
capacitação profissional de nossa categoria. Agora nossos 
sindicalizados e seus dependentes contam com desconto 

de 10% na UNOPAR, instituição que oferece cursos de graduação, 
pós-graduação e livres na modalidade de Educação à Distância 
(EaD). A UNOPAR é reconhecida pelo MEC, valorizada pelo merca-
do e oferece educação a preços acessíveis. Para mais informações, 
ligue para (85) 3099.9217 ou acesse www.unopar.br.

Sindicalizados e 
dependentes passam a ter 
descontos nos cursos da 
UNOPAR

Momento Especial

No Dia 11 de novembro, Dia do Trabalhador em Supermercado, o SECVGAF fechou as portas por um bom motivo e seus 
colaboradores  foram as ruas para visitar cerca de 30 lojas. O objetivo da ação foi distribuir brindes e falar para os trabalha-
dores em alto e bom som: Parabéns! As três equipes tiveram a oportunidade de expressar a homenagem aos trabalhadores 
no sistema de som das lojas e muitos clientes juntaram-se as comemorações saudando com palmas esse trabalhador tão 
valoroso. O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, ficou emocionado com o retorno positivo da iniciativa e promete mais 
ações em 2015.

Repercussão na Assembleia Legislativa

A Deputada Estadual Fernanda Pessoa (PR), autora do Projeto de  Lei que 
institui o Dia 11 de novembro como o Dia do Trabalhador em Supermercado, 
subiu a tribuna da Assembleia Legislativa e parabenizou os trabalhadores pelo 
trabalho e pela conquista. Confira trecho do seu discursso: 

“ Venho hoje para parabenizar todos os Empregados em Supermercado no 
Ceará, pelo seu dia, que é comemorado hoje, dia 11 de novembro. De acordo com 
o Diário Oficial do Estado do Ceará, de 2 de julho de 2014 traz a Lei 15.616/2014, 
que institui 11 de novembro como Dia do Empregado em Supermercado no Ce-
ará. Motivado pelo projeto de Lei, de nossa autoria e aprovado nesta Casa, por 
unanimidade, pelos nobre colegas deputados.

A categoria comemora, pela primeira vez, a inclusão do Dia do Trabalhador 
em Supermercado no Calendário de Eventos do Estado do Ceará. Esta Lei é um 
reconhecimento da sociedade à nossa categoria, tão trabalhadora e tão impor-
tante para o Estado, e à organização sindical, por meio do Sindicato dos Em-
pregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza e Região 
Metropolitana.

E, fica aqui o meu reconhecimento por essa categoria e agradecimento à es-
tes profissionais. Parabéns a todos os Empregado em Supermercado.”
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SECVGAF realiza fiscalização em supermercados

Acordos trabalhistas são inegociáveis

O Sindicato segue seu papel de defensor do direito dos trabalhadores. Depois da implantação do Sistema de Contro-
le de Denúncias (SICODEN), o SECVGAF passa a apurar estas denúncias in loco. O funcionário do setor jurídico do 
Sindicato, Alex Fidelis, é quem irá realizar as visitas de fiscalização quando alguma reclamação for registrada por 

um empregado de supermercado.
O assessor jurídico do SECVGAF, Roberto Alencar, explica que “o representante do sindicato, munido do relatório de fis-

calização e laudo de constatação, averiguará as condições de trabalho dos funcionários da empresa fiscalizada”, de acordo 
com o tema denunciado. Depois da fiscalização, o relatório será preenchido e assinado pelo fiscal, e o laudo de constatação 
que orientará, em primeiro momentos, as medidas que deverão ser realizadas pela empresa denunciada.

Você, trabalhador, tem uma denúncia? Quer que o SECVGAF apure sua condição de trabalho? Entre em contato com 
nosso setor jurídico no telefone (85) 3254.1904, nos dias úteis das 8h às 17h.

Em Julho de 2014 o SECVGAF lançou campanha sobre Acordos Trabalhistas. O texto, enviado e amplamente divulgado 
nas nossas mídias, também foi publicado nos dois maiores Jornais do Ceará: Jornal O Povo e Diário do Nordeste. Con-

fira a íntegra do texto:

“O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Ali-
mentícios  de Fortaleza e Região Metropolitana (SECVGAF) informa aos 
trabalhadores e à sociedade que os direitos trabalhistas conquistados ao 
longo dos anos são inegociáveis.

Benefícios como recebimento integral do valor da multa de 40% (qua-
renta por cento) do FGTS e o cumprimento ou indenização do aviso prévio, 
em caso de demissão sem justa causa, são direitos trabalhistas irrenunciá-
veis pelo trabalhador.

O SECVGAF esclarece que a renúncia de tais direitos configura uma 
rescisão fraudulenta, acarretando prejuízos financeiros ao trabalhador e a 
Previdência Social.

Nossa entidade sindical defende a legislação trabalhista e espera que 
os direitos dos trabalhadores sejam garantidos em todas as empresas. Os 
empregados da categoria podem contar com o apoio do setor jurídico 
do sindicato para retirar dúvidas e obter assessoria jurídica na garantia do 
cumprimento dos seus direitos.”

O SECVGAF judicializou ação pelo não fornecimento 
do auxílio alimentação para a colaboradora R. A. A. 
da Empresa S. C. 

O descumprimento da norma, prevista em convenção 
coletiva, teve lapso entre os meses de janeiro a julho/2014 e, 
segundo constatado, a empresa não fornecia a refeição em 
refeitório.

O Juiz do Trabalho, titular da 15ª Vara do Trabalho de For-
taleza, julgou procedente o pedido objeto da ação e conde-
nou a empresa a pagar: 01) auxílio-alimentação, R$ 910,00; 
02) multa da Cláusula 35ª da CCT, R$ 810,00; 03) honorários 
advocatícios, R$ 258,00.

O colaborador R.R.L foi demitido por Justa causa da 
Empresa A.D.A. LTDA sob alegativa de que teria 
agredido fisicamente um colega de trabalho. Ele, 

no entanto, afirmou não ter revidado as agressões.
O setor jurídico do SECVGAF foi acionado para nego-

ciar junto a empresa que se negou em conhecer o lado do 
colaborador agredido. O episódio, então, foi judicializado 
e, em primeiro grau, a magistrada deu ganho de causa ao 
trabalhador obrigando a empresa a pagar todas as verbas 
trabalhistas inerentes a uma demissão sem justo motivo. A 
empresa foi condenada, ainda, a pagar danos morais por 
não ter prestado nenhum socorro a vítima. 

Jurídico

Sindicato 
garante o direito 
de trabalhadora
 ao Auxílio 
Alimentação

SECVGAF reverte 
Demissão por 
Justa Causa e 
garante o Direito 
do Trabalhador
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SECVGAF lança nova forma de 
comunicação

Em Setembro o SECVGAF lançou mais uma ferramenta de inte-
ração com o Público. O Instagram é uma das redes sociais mais 

populares do mundo. Disponível para Android, iOS e Windows Phone, 
o aplicativo é gratuito e permite o compartilhamento de fotos e vídeos, 
possibilitando a edição de imagens com filtros e molduras.  O Presiden-
te do SECVGAF,  Milton Melo, acredita que iniciativas como essa aproxi-
mam o sindicalizado e ampliam ainda mais a comunicação.

Aproveita para seguir nosso perfil: @secvgaf

Para capacitar o Sindicalizado 
Em 2014 o SECVGAF investiu na capacitação do sindicalizado. 

Uma das bem sucedidas ações foi a “Campanha SEBRAE” que 
consistiu na escolha das melhores frases para perguntas como: “Qual 
a importância do trabalhador em supermercado para a sociedade?” e 
“Qual a importância do Sindicato para os trabalhadores?”. 

As melhores respostas no Facebook do Sindicato ganhavam um 
curso no SEBRAE ( Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas). 

Fique por Dentro esclarece pontos da 
Convenção Coletiva de Trabalho

Com o objetivo de esclarecer alguns pontos da Convenção Cole-
tiva o SECVGAF, através da sua Assessoria de Comunicação, lan-

çou campanha no Facebook. O objetivo da iniciativa foi de conscienti-
zar, informar e discutir sobre os direitos e os deveres do trabalhador em 
Supermercado. 

Acesse nossa página e confira: www.facebook.com/secvgaf

II Semana do Trabalhador: estreitando 
laços

Para abrilhantar a nossa II Semana do Trabalhador em Supermer-
cado o SECVGAF enviou para as empresas uma pesquisa para 

que as mesmas pudessem votar e escolher quais os temas o SECVGAF 
deveria desenvolver nessa data tão especial. “Gereciando o seu Tempo” 
e  “Segurança do Trabalhador” foram as mais votadas. Obrigado a todas 
as empresas participantes. 

Atendimento por telefone facilitado
Com objetivo de centralizar as ligações num único sistema de 

atendimento o SECVGAF extinguiu o número do setor jurídico 
(3062.8012) que atende agora no (085) 3254.1904.

SECVGAF retoma parceria com o Clube 
dos Diários!

O SECVGAF retomou a parceria com o Clube dos Diários. Isso quer 
dizer mais lazer e diversão para a sua família.

Confira as novas regras para utilização do clube! 

Só será permitida a entrada no clube:
- O titular e os seus dependentes portando carteirinha do SECVGAF 

e um documento com foto.
Não será permitido: 
- A entrada de acompanhantes. 
Só será permitida a entrada o sindicalizado que estiver com a car-

teirinha do SECVGAF.

Curtas

Qual a 
importância do 
seu trabalho para
a sociedade? 

Não conhece a 

SUA 
Convenção 
Coletiva 
de Trabalho?

A nossa equipe de 
Comunicação vai destacar 
alguns pontos da Convenção!

Fique ligado!
 

II SEMANA 
DO TRABALHADOR 
EM SUPERMERCADO 
DO SECVGAF

Atenção!
O telefone 3062.8012, do
setor jurídico sindicato, está sendo 
desativado. 

Para falar com o SECVGAF basta ligar para: 
(085) 3254.1904.
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Esporte

Supermercado Estrela é o grande campeão da 
Copa SECVGAF de Futebol

A Copa SECVGAF de Futebol Society 2014 chegou ao 
fim em grande estilo. A final da competição, disputa-
da em 30 de novembro no Estádio Gameleira, sagrou 

campeã a equipe do Supermercado Estrela. Em partida muito 
equilibrada o gol que deu o titulo ao Estrela só saiu aos 15 
minutos do segundo tempo. Rociberto aproveitou um vacilo 
da zaga adversária e chutou no canto direito sem chance de 
defesa para o goleiro.

Na abertura da final, Ivânio Lopes, vice-presidente do SE-
CVGAF, reforçou a importância da disciplina e do fair play. 
“Esse é um momento de integração e por isso temos que res-
peitar nossos adversários.”

Números da Copa e Seleção da Copa
No total, foram realizadas 68 partidas, com 248 gols mar-

cados, uma média de 3.65 gols por partida com a participação 
de 16 equipes.

Além do titulo conquistado, a equipe do Estrela teve seis atletas na seleção da copa. O melhor goleiro da copa foi o atleta 
Fabrício do Centerbox e artilheiro foi o atleta Jocélio do Supermercado Pinheiro.

A seleção da copa ficou formada assim: Goleiros – Fabrício (Centerbox) e Ticiano (Estrela) Zagueiros – Eduardo (Estrela) 
e Hamilton(Estrela) Meio Campo – Adão (Estrela), Rociberto (Estrela) e Jardel (Estrela) Atacantes – Jocélio (Pinheiro) e Lucas 
(Centerbox). Raimundo (Estrela) e Ivanio (Pinheiro) foram os destaque como técnicos da comeptição. Ricardo Dantas e Mar-
cos Aurelio foram os dois melhoires árbitros da copa.

Melhorias

O SECVGAF, buscando a melhoria no atendimento 
dos seus sindicalizados e das empresas parceiras, 
contratou, em novembro de 2014, a empresa Di-

reta Sistemas de Santa Cantarina. No mercado a mais de 20 
anos a empresa destaca-se por oferecer Desenvolvimento e 
comercialização do Sistema ProSind, sistema específico para 
Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais Sindicais e 
Associações. 

O novo sistema deve auxiliar o agendamento de consul-
ta tornando o atendimento mais rápido e eficiente. A nova 
ferramenta também deverá auxiliar as empresas na emissão 
de boletos e listagens de sócios.

Facilidade

Para o Presidente do SECVGAF, Milton Melo, o novo 
sistema busca ampliar os resultados integrando os setores 
do sindicato. “ Nós buscamos investir para trazer melhorias 
para o sindicalizado e por isso queremos sempre estabele-
cer novas formas de integra-lo.”

SECVGAF contrata empresa Direta Sistemas
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Assessoria Jurídica
Com o intuito de prestar assessoria jurídica a seus associados, o SECVGAF 
disponibiliza advogados para atendimento em horário comercial. Marque 
um horário e conheça mais sobre os seus direitos.
- Plantão de tira-dúvidas sobre assuntos relacionados ao Direito do 
Trabalho;
- Reclamações trabalhistas  e Ações Coletivas na Justiça do Trabalho;
- Procedimentos administrativos instaurados através do Sistema de 
Controle de Denúncias – SICODEN;
- Ações Cíveis ajuizadas na Justiça Comum e Juizados Especiais.

Ensino
Lourenço Filho: Por meio de uma parceria entre o SECVGAF e a Faculda-
de Lourenço Filho, os associados ao Sindicato desfrutam de descontos 
nos cursos de graduação e pós-graduação.
SOS Computadores: 40% de desconto no valor de todos os cursos, taxa 
de matrícula gratuita e material didático gratuito.São mais de 20 cursos. 
UNOPAR: Nossos sindicalizados e seus dependentes contam com descon-
to de 10% a 20% na UNOPAR, instituição que oferece cursos de graduação, 
pós-graduação e livres na modalidade de Educação à Distância (EaD).

Lazer
O SECVGAF tem convênio com o Clube dos Diários e com a Colônia 
de Férias SINTRAHORTUH, na Praia de Iparana. Isso significa estruturas 
modernas e lazer à disposição dos associados e de suas famílias.

Atendimento médico e Odontológico
O SECVGAF oferece em sua própria sede uma clínica de assistência mé-
dica. Dentre as especialidades e procedimentos, o Sindicato disponibiliza: 
- Odontólogos, Ginecologistas, Oftalmologista, Nutricionista,
Pediatras, Clínicos gerais, Exames Laboratoriais* e Ultrassom.
* Através do Laboratório Adolf Lutz

SERVIÇOS SECVGAF

Que 2015 igualmente grandioso, nele 
caibam as aspirações, desejos e 

esperanças da equipe SECVGAF.

Boas Festas e um Ano Novo pleno 
de felicidade.

A Noite Feliz do Natal, é quando 
humildemente e conscientemente, 
mesmo sem símbolos e aparatos, 
sorrimos com confiança e ternura 

na contemplação interior de um 
natal perene que estabelece seu 

Reino em nós. Obrigado Senhor! 
Por vossa luz, perdão e 

compreensão. E por nos ungir 
com suas bençãos de esperança e 

fé num Próspero Ano Novo que 
brilha no horizonte, enchendo 

todos os corações de Paz e 
Alegria.
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