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Artigo Conquista Dia das Mães

FILIADO À :

O Presidente do SECVGAF fala sobre 
Rotatividade no Mercado de Trabalho

Sindicato realiza ciclo de palestras em 
homenagem ao Dia das Mães

O SECVGAF realizou em 1º de Maio mais uma edição de sua tradicional Festa do 
Trabalhador. O evento no Clube dos Diários reuniu os trabalhadores de nossa categoria em 
um dia de celebração, marcado pela alegria de estarmos juntos e pela beleza, com o desfile 
do concurso Garota Supermercado 2014.

Alegria e beleza são destaques da Festa do Trabalhador

Lei estabelece Dia do Empregado em 
Supermercado no Ceará



EXPEDIENTE

Todo trabalhador de supermercado e mercadinho 
no Estado do Ceará deve ter orgulho de sua 
profissão. Somos fundamentais para a cadeia 

do comércio de alimentos, central para a manutenção 
de uma sociedade abastecida dos suprimentos mais 
básicos. É o que fazemos, é o que somos. E disso muito 
nos orgulhamos.

É esse orgulho que nos leva a celebrar o Dia do 
Trabalhador, com nossa tradicional festa de 1º de Maio. 
Em 2014, nossa festa foi ainda mais bela, com a primeira 
edição do concurso Garota Supermercado, que coroou a 
mais bela empregada de supermercados e mercadinhos 
de Fortaleza, valorizando a mulher trabalhadora.

Outra ação de valorização das mulheres foi a 
realização de um ciclo de palestras em homenagens 

às mães, em parceria com o Super Lagoa e com apoio 
da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da 
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura 
de Fortaleza.

Agora, o orgulho de nossa categoria está gravado 
no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará. O 
Projeto de Lei que estabelece o Dia do Empregado em 
Supermercado, em 11 de novembro, foi aprovado na 
Assembleia Legislativa. É uma importante vitória para 
todos nós!

Aproveite a leitura e orgulhe-se de seu 
trabalho!

A SECVGAF NOTÍCIAS é uma publicação bimestral do Sindicato do Em-
predados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza e 
Região Metropolitana.
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Editorial

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!

A maneira mais segura de cuidar da saúde dos pequenos 
não é apenas levando ao médico quando eles estiverem 
doentes, mas sim prevenindo as doenças.

O SECVGAF oferece atendimento com pediatra para os filhos de 
seus sindicalizados. Agende sua consulta no (85) 3254.1904.

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

Orgulho de ser quem se é
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Festa do Trabalhador

A celebração de nosso trabalho
Alegria e beleza são destaques da Festa do 1º de Maio do SECVGAF 

O SECVGAF realizou em 1º de Maio mais uma edição 
de sua tradicional Festa do Trabalhador. O evento 
no Clube dos Diários reuniu os trabalhadores de 

nossa categoria em um dia de celebração, marcado pela 
alegria de estarmos juntos e pela beleza, com o desfile do 
concurso Garota Supermercado 2014 (ver matéria).

O dia de lazer começou cedo, com café da manhã e, 
claro, muita diversão para crianças e adultos nas piscinas e 

quadras do clube. A festa teve a música e a descontração de 
Marcelo Melo & Banda. O SECVGAF realizou ainda sorteio de 
vários prêmios, como bicicletas, microondas, celulares smar-
tphones e televisores, para os trabalhadores sindicalizados.

O humorista Alex Nogueira foi quem comandou a festa, 
que contou com a presença e o prestígio dos deputados es-
taduais Fernanda Pessoa e Lula Morais. Mas o grande convi-
dado da festa foi nosso trabalhador.

Diretoria do SECVGAF reunida durante o evento Sindicalizados confraternizam durante a Festa do Trabalhador

As nove finalistas  da I Edição do Garota do Supermercado 

Nossa gente
“Venho para a festa do sindicato há 7 anos. É muito boa. Os meninos 

adoram as piscinas! Sou sindicalizada há 11 anos e gosto muito das ações 
do SECVGAF. Os dentistas e médicos do sindicato são ótimos. É muito bom 
o atendimento”, disse Selma Oliveira, empregada na rede de supermercados 
G. Barbosa. 

Ricardo Gomes trabalha há 4 anos no Super do Povo, como encarregado 
de frios. Desde então, é sindicalizado. Ele apontou os benefícios do SECVGAF 
como importantes para os trabalhadores e elogiou a realização da Festa do 
Trabalhador. “Todo ano estou aqui. É uma maravilha. Trago minha esposa, 
meu filho... O que vale é nosso lazer. No dia de folga, temos que aproveitar!”, 
afirmou. 

Cícero Gomes, também trabalha no Super do Povo. Atuando há 2 anos na 
rede, aproveitou a festa para lá fazer a sua sindicalização. “Fiz por conta das 
vantagens que o sindicato dá, como atendimento com dentistas, médicos e 
advogados e as opções de lazer”, explicou.

Selma Oliveira

Ricardo Gomes

Cícero Gomes
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Garota Supermercado

Artigo

Iniciativa

A grande atração e novidade da Festa do Trabalhador 
deste ano foi o desfile das candidatas do concurso 
Garota Supermercado 2014. As meninas, todas tra-

balhadoras de supermercados e mercadinhos de Fortaleza, 
desfilaram beleza e simpatia, ganhando aplausos dos aten-
tos espectadores.

A grande vencedora, consagrada Miss Supermercado 
2014, foi Thais Lene, do Super do Povo. Como prêmio, a bela 
ganhou uma viagem com acompanhante para Natal, no Rio 
Grande do Norte. Jéssica Paz, do Mercantil Fonseca, ficou em 
2º lugar e foi premiada com um dia de beleza. Fechando o 
trio de vencedoras, ficou Renata Vasconcelos, também do 
Super do Povo. Todas receberam ainda um kit de maquia-
gem e realizarão ensaio para um book fotográfico.

A Miss Supermercado, Thais Lene, nunca havia desfilado, 
mas tirou a ansiedade de letra e conquistou o voto dos jura-
dos. “Estou muito feliz! Foi tudo muito organizado, perfeito. 
Ano que vem estarei aqui consagrando outra menina como 
a mais bela, entregando a faixa com todo prazer e orgulho 

de trabalhar em supermercado”, disse a Miss, colaboradora 
do Super do Povo do Conjunto Ceará.

Concurso Garota Supermercado destaca a beleza 
das mulheres trabalhadoras

Ruim para trabalhadores e empresas

Faça um curso de graça no Sebrae com a ajuda do SECVGAF

Embora muito se fale em um bom momento do país 
quanto à empregabilidade, há um desafio nas entre-
linhas. Ao mesmo tempo em que ocorre um grande 

número de contratações, há também um número expres-
sivo de desligamentos, que não diminui mesmo com o 
crescimento econômico. Essa relação de entrada e saída de 
pessoas do mercado de trabalho caracteriza o fenômeno da 
rotatividade.

Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que o país tem alta 
taxa de rotatividade em seu mercado de trabalho, aumen-
tando de 52%, em 2003, para 64% em 2012. Outro relatório 
do órgão constata que, no varejo de alimentos, o número é 
alto e preocupante: 50,7% em hipermercados e supermerca-
dos e 51,1% em minimercados e mercearias.

Este dado significa que, no período de um ano, o quadro 
de funcionários renova-se, em média, em mais da metade 
do número de empregados. Com isso, o funcionário sente-
-se desprotegido e sem garantias de emprego. A rotativida-
de de pessoal traz inúmeras consequências, como precariza-
ção das relações de trabalho, queda da produtividade média 
do trabalhador, menor envolvimento com as entidades sin-

dicais, gastos públicos com seguro-desemprego e afins. São 
problemas de difícil solução, na medida em que, em geral, 
as empresas desconhecem as suas causas ou não investem 
firmemente em medidas preventivas e corretivas de forma 
adequada. Quando a relação de emprego não perdura, algo 
está errado.

A rotatividade elevada é um problema para empregados 
e empregadores, com causas em 
ambos os lados das relações de 
trabalho. Urge que a sociedade 
encare a rotatividade como um 
problema trabalhista. É um tema 
complexo, que envolve variáveis 
múltiplas, mas que não se pode 
retirar da pauta. Proteger a re-
lação de emprego é melhorar a 
economia do Brasil.

Milton Melo
Presidente do SECVGAF

Em maio, o SECVGAF lançou mais uma iniciativa de va-
lorização do conhecimento. Na fanpage do sindicato no Fa-
cebook (www.facebook.com/secvgaf), foi feita a pergunta 
“Qual a importância do conhecimento?”.

Gilsilene Sousa Medeiros, colaboradora do Pinheiro Su-
permercado, foi a autora da melhor resposta – escolhida por 
uma comissão do SECVGAF. Ela foi premiada com um curso 
de capacitação profissional do Sebrae. Gilsilene escolheu o 
curso “A arte de liderar pessoas: um diferencial competitivo”.

O sindicato irá repetir a ação mensalmente, com diferen-
tes perguntas sobre qualificação profissional. A participação 
é exclusiva para empregados de supermercados e merca-

dinhos na área de abrangência do SECVGAF. Fique ligado: 
curta o SECVGAF no facebook e participe!
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 Da esq. para a dir.: Pedro Alexandre ( Diretor SECVGAF), Ivânio 
Lopes (Vice-Presidente do SECVGAF), Deputada Estadual 
Fernanda Pessoa (PR-CE) e Thiago Pinheiro (Advogado do 
SECVGAF).

O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, ao lado da Deputada 
Fernanda Pessoa.

Conquista

Lei estabelece Dia do Empregado em 
Supermercado no Ceará

11 de novembro é a data oficial da categoria. Projeto foi aprovado 8 de maio com apoio do SECVGAF.

O11 de novembro é o Dia do Empregado em Super-
mercado. A data agora faz parte do calendário ofi-
cial de eventos do Estado do Ceará, incluída pelo 

Projeto de Lei 249/13, de autoria da Deputada Fernanda 
Pessoa (PR-CE). O projeto foi aprovado em sessão ordinária 
da Assembleia Legislativa (AL-CE) realizada em 8 de maio 
último.

A criação da lei que define esta data teve atuação decisi-
va do SECVGAF, que representa os cerca de 35 mil trabalha-
dores da categoria apenas nos municípios de Fortaleza, Cau-
caia, Eusébio, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape 
e Pacatuba.

Para o presidente do SECVGAF, Milton Melo, a aprovação 
deste Projeto de Lei representa um importante reconhe-
cimento social da categoria. “Desempenhamos um papel 
fundamental na cadeia que leva o alimento às mesas das 
famílias. Nada mais justo que uma homenagem por parte do 
Estado a nossa categoria, que tanto trabalha”, diz.

A sessão no plenário da AL-CE que aprovou o Projeto de 
Lei teve a presença de importantes nomes do SECVGAF: o 
vice-presidente Ivânio Lopes, o diretor Pedro Alexandre e o 
advogado Dr. Thiago Pinheiro representaram o sindicato.

Tramitação 
A oficialização do Dia do Empregado de Supermercado 

veio por iniciativa da deputada estadual Fernanda Pessoa, 
que protocolou o projeto na Assembleia em novembro de 
2013. Em 26 de fevereiro, o PL recebeu parecer favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da casa legisla-
tiva, seguindo para a aprovação no plenário em 8 de maio. 
Agora, a matéria aguarda sanção do Governador Cid Gomes.

 “Em virtude da representatividade da categoria e de sua 
inquestionável relevância para a economia do Estado do Ce-
ará, é que propomos a criação de um dia em homenagem à 
labuta desses profissionais pujantes. Falamos da criação de 
um dia dedicado exclusivamente à valorização do emprega-
do em supermercado, com foco na promoção de seus direi-
tos trabalhistas e de sua saúde, por meio da prevenção de 
acidentes”, afirmou a parlamentar em seu pronunciamento 
no plenário antes da votação do projeto de sua autoria.

Valorização 
O 11 de novembro passa a ser um marco da valorização 

do empregado em supermercado. A data existe desde 2013, 
mas, até então, estava apenas na Convenção Coletiva de Tra-
balho, assinada entre o SECVGAF e o sindicato patronal do 
ramo. A data não constitui feriado, mas o dia fará parte do 
calendário oficial de eventos do Estado do Ceará.

O SECVGAF quer estar ainda mais 
perto de você. Cadastre seu e-mail 
para receber diretamente todas as 
informações e novidades de seu 
Sindicato!
Acesse e cadastre: 
http://bit.ly/1nkLIUO

CADASTRE SEU EMAIL!
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Sindicato realiza ciclo de palestras em homenagem 
ao Dia das Mães

SECVGAF marcha ao lado de milhares de 
sindicalistas de todo o país em São Paulo

Dia das Mães

Movimento

Valorizar as mães trabalhadoras de nossa categoria. 
Foi com esse objetivo que o Super Lagoa realizou, 
em parceria com o SECVGAF, um ciclo de palestras 

com o tema “Ser Mãe na Modernidade”. Com apoio da Co-
ordenadoria 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 SEVGAF também foi espaço para uma das pa-
lestras, na tarde de 9 de maio, reunindo as colaboradoras do 
sindicato e sindicalizadas. Todos os eventos foram espaço 
de integração das trabalhadoras e de importantes reflexões 
sobre o papel da mulher na sociedade. 

Iana Lopes, do setor de Recursos Humanos do Super La-
goa, elogiou a iniciativa da rede supermercadista em parce-
ria com o SECVGAF de realizar eventos a favor das trabalha-
doras. “Esse tipo de ação é muito importante para valorizar 
as mães, que trabalham normalmente em dupla jornada: em 
casa e no supermercado”, disse.

A capital paulista vivenciou um momento histórico 
do movimento sindical brasileiro em 9 de abril. A 
8ª Marcha da Classe Trabalhadora, organizada pe-

las seis maiores centrais sindicais do país, reuniu cerca de 
50 mil trabalhadores. Eles reivindicam uma nova proposta 
de desenvolvimento nacional. Com o lema “Por mais Direi-
tos e Qualidade de Vida”, as centrais pretendem sensibilizar 
o governo para a consolidação da Agenda da Classe Traba-
lhadora, documento que reúne as principais reivindicações 
enumeradas pelas centrais.

O SECVGAF esteve presente na marcha, representado 
pelo seu presidente, Milton Melo. “O objetivo da mobiliza-
ção é fortalecer a defesa dos direitos dos trabalhadores. A 
marcha foi organizada por várias centrais, reunindo milha-
res de sindicalistas do Brasil inteiro, o que mostra a força do 
movimento sindical no país. O evento foi marcado por dis-
cursos fortes, chamando o governo a ter posições firmes a 
favor dos trabalhadores”, contou o presidente do SECVGAF. 
Para o presidente da Nova Central Sindical de Trabalhado-
res (NCST), José Calixto Ramos, as centrais sindicais brasilei-
ras esperam e confiam numa nova postura do Governo em 
relação às demandas dos trabalhadores. 

Colaboradoras do Super Lagoa Centro confraternizam-se “Ser Mãe na Atualidade”foi tema da Palestra no Super Lagoa - 
Luciano Cavalcante

O SECVGAF também realizou uma tarde dedicada ao mês das 
mães

O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, esteve em São Paulo 
dia 9 de abril
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