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Iniciativa Conquista Gibi e Cartilha

Publicações a favor do 
trabalhador cidadão

Celebrando conquistas
Editorial

Uma semana dedicada ao 
trabalhador em supermercado

2013 foi um grande ano para nosso Sindicato. Um tempo de trabalho, de renovação, 
de conquistas. E isso merece ser celebrado. Iniciamos o ano felizes pelo dever cumprido e 
planejando os desafios do futuro.

Deputada Fernanda Pessoa quer 
criar Dia Estadual do Trabalhador em 
Supermercado

FILIADO À :



EXPEDIENTE

2013 foi um grande ano para nosso Sindicato. Um 
tempo de trabalho, de renovação, de conquistas. 
E isso merece ser celebrado. Encerramos o ano 

felizes pelo dever cumprido e planejando os desafios de 
um novo ano.

Confira nesta edição de nosso informativo a cobertura 
da confraternização natalina do SECVGAF, marcada pela 
união e pela alegria daqueles que trabalham diariamente 
em prol dos trabalhadores do comércio varejista de 
alimentos. A importância da união pela categoria 
também foi ressaltada no II Encontro de Diretores do 
SECVGAF, realizado em 8 de novembro. 

Falando em alegria e confraternização, em 10 de 
novembro foi disputada a final da Copa SECVGAF de 
Futebol Society 2013, entre Super Lagoa e Super do 
Povo. A equipe Super do Povo I foi a grande campeã! 
Parabéns aos campeões e a todas as outras 13 equipes 
participantes da competição.

Também merece os parabéns a iniciativa da 
deputada estadual Fernanda Pessoa, que protocolou 
na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará o Projeto 
de Lei Nº 249/2013, que institui o Dia Estadual do 
Empregado em Supermercado. A parlamentar ainda 
realizou pronunciamento em plenário valorizando nossa 
categoria.

Desejoso de que a data faça parte do calendário 
oficial do Estado, o SECVGAF realizou já em 2013 a 
I Semana do Trabalhador em Supermercado, com 
apoio das lojas Super Lagoa, Mercadinhos São Luiz e 
Supermercado Pinheiro e contamos, ainda, com o apoio 
da Polícia Rodoviária Federal. De 11 a 14 de novembro, 
foram realizados eventos em supermercados, focados na 
promoção de direitos trabalhistas e da saúde de nossos 
profissionais através da prevenção de acidentes no 
trânsito. Agradecemos a todos os nossos parceiros pelo 
apoio. Saiba mais detalhes em matéria desta edição.

Boa leitura e Feliz 2014!

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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Celebrando conquistas
Editorial

MOVA-SE PARA UMA 
VIDA MAIS SAUDÁVEL

II Pedalada secvgaf
26 de janeiro

Concentração a partir das 7h. 
Saída às 8h e retorno às 10h.
Local: Rua Jaime Benévolo, 1059. José Bonifácio 
Inscrições: http://www.secvgaf.org.br/2pedalada.php 
(Pede-se a doação de 1kg de alimento
 não perecível no dia do evento)
Mais informações: (85) 3254.1904
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Momento de Integração

Uma semana dedicada ao  trabalhador em 
supermercado

SECVGAF, com apoio das lojas Super Lagoa, Merca-
dinhos São Luiz, Supermercado Pinheiro e em par-
ceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizou, no 

período de 11 a 14 de novembro, a I Semana do Trabalhador 
em Supermercado. A iniciativa teve como objetivo a valo-
rização do trabalhador, com foco na promoção de seus di-
reitos trabalhistas e de sua saúde através da prevenção de 
acidentes no trânsito.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Clésio Rocha, 
proferiu palestra sobre segurança do motociclista, alertan-
do para os perigos da imprudência no trânsito. O inspetor 
ressaltou a importância da iniciativa do SECVGAF. Para ele, 
é fundamental discutir a questão porque, segundo dados 
apresentados durante a palestra, de cada 4 motoristas que 
morrem no trânsito 3 deles são motociclistas.

Cartilha e Gibi
O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, aproveitou a se-

mana para lançar duas publicações gratuitas: a Cartilha de 
Segurança para Motociclistas e a História em Quadrinhos 
“Turma do Sindicato”, sobre Direitos do Trabalhador. Milton 
destacou o projeto: “Nós estamos buscando esclarecer, edu-
car e formar o trabalhador em Supermercado. A I Semana 
do Trabalhador foi bem sucedida, porque abordamos uma 

temática muito relevante para a vida do trabalhador. Sabe-
mos que muitos utilizam a moto como meio de transporte. 
Ao final de cada palestra nós sorteamos um capacete para 
incentivar o uso de um equipamento fundamental para a 
segurança do motoqueiro.” 

Mercadinhos São Luiz
As lojas da Oliveira Paiva e da Pontes Vieira receberam o 

evento no dia 11 de novembro. As duas lojas, juntas, reuni-
ram cerca de 50 trabalhadores que puderam discutir sobre 
regras de segurança no trânsito. Ao final, um lanche, ofere-
cido pela loja, foi momento de integração entre os partici-
pantes.

Super Lagoa
O Centro de Distribuição do Passaré do Super Lagoa re-

cebeu o evento do SECVGAF na tarde de 12 de novembro. 
Cerca de 30 trabalhadores acompanharam a palestra sobre 
segurança no trânsito apresentada pelo inspetor Clésio Ro-
cha, da Polícia Rodoviária Federal. Os presentes participa-
ram também de sorteio de brindes, inclusos um capacete e 
camisas do Sindicato, e receberam kits com a cartilha sobre 
segurança do motociclista e o gibi “Turma do Sindicato”. 

Colaboradores do Super Lagoa e Diretores do Secvgaf 

Colaborador do São Luiz - Oliveira Paiva ganha capacete em 
sorteio realizado pelo SECVGAF

Colaboradas do São Luiz - Pontes Vieira com o Gibi Turma do 
Sindicato

Colaborador do São Luiz  - Oliveira Paiva ganha camiseta em 
sorteio

 Colaborador do São Luiz - Pontes Vieira adorou a iniciciativa 
do SECVGAF
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Reconhecimento

No dia 22 de novembro, a deputada estadual Fernan-
da Pessoa (PR) realizou pronunciamento no Plená-
rio 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado 

do Ceará valorizando o trabalhador do comércio varejista de 

gêneros alimentícios. A parlamentar protocolou um Projeto 
de Lei para incluir o Dia do Empregado em Supermercado 
no calendário oficial do Estado. 

Fernanda Pessoa destacou a importância desses traba-
lhadores para a sociedade e para a economia cearense, ci-
tando a força da categoria e sua organização sindical pela 
atuação do SECVGAF. A deputada parabenizou a categoria 
pelo Dia do Empregado em Supermercado, comemorado 
em 11 de novembro, buscando agora oficializar a data em 
todo o Ceará.

Projeto de lei
O Projeto de Lei Nº 249/2013, que já iniciou sua tramita-

ção na Assembleia Legislativa na abertura da sessão plenária 
de 26 de novembro, está disponível em http://bit.ly/proje-
to249. O projeto passará pelas comissões técnicas e será, 
então, encaminhado para votação em Plenário.

“Este projeto é importante pela representatividade da 
categoria dos trabalhadores em supermercado no Estado do 
Ceará. São cerca de 60 mil empregados em supermercados 
em todo o Estado e 35 mil só na Região Metropolitana de 
Fortaleza. É importante que eles tenham o seu dia, porque 
normalmente eles só têm direito a três feriados por ano. 
Nada mais justo que fazer o  11 de novembro como dia para 
lembrar o trabalho desses dedicados trabalhadores em nos-
so Estado”, afirmou Fernanda Pessoa.

A deputada Eliane Novais (PSB) parabenizou a iniciativa 
e ressaltou a organização sindical da categoria. O deputado 
Ferreira Aragão (PDT) disse apoiar a valorização do trabalha-
dor brasileiro e também manifestou apoio ao projeto.

Deputada Fernanda Pessoa quer criar Dia Estadual 
do Trabalhador em Supermercado

Da esq. p/ dir: Roberto Alencar (Assessor Jurídico SECVGAF), 
Deputada Fernanda Pessoa (PR),  Jacinta Nascimento (Tesou-
reira SECVGAF) e Milton Melo (Presidente do SECVGAF).

Projeto já tramita na Assembleia Legislativa. A 
parlamentar valorizou a importância da categoria 

para a sociedade. O SECVGAF apóia a iniciativa.

O SECVGAF realizou, no dia 8 de novembro, o II En-
contro de Diretores. O evento teve como pauta a 
semana do trabalhador em supermercado, a con-

fraternização de natal e representação da entidade junto à 
categoria. Na ocasião, o Vice-Presidente do SECVGAF, Ivânio 
Lopes, destacou a importância dos recentes encontros. Para 
ele, é fundamental que a Diretoria compartilhe as ações e 
represente de maneira mais efetiva a entidade.

O Presidente Milton Melo destacou a evolução do Sindi-
cato em 2013 e mostrou-se otimista para o ano que se inicia. 
O encontro foi finalizado com um coquetel.

O SECVGAF realizou, dia 20 de dezembro, a sua já 
tradicional confraternização de final de ano. Co-
laboradores, familiares e amigos reuniram-se no 

Nillus Buffet em um noite de celebração pelo ano que se en-
cerrava. O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, agradeceu 
a presença de todos e ressaltou as conquistas de 2013. Para 
ele o ano foi extraordinário.

Amizade
Um amigo secreto animou a festa que contou, ainda, 

com pista de dança, brinquedos infantis e um belo jantar. 

Integração Natal SECVGAF

SECVGAF realiza II 
Encontro de Diretores

Confraternização celebra 
2013
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Super do Povo é campeão da Copa SECVGAF 2013
Lazer

A Copa SECVGAF de Futebol Society 2013 chegou ao 
fim em grande estilo. A final da competição, dis-
putada em 10 de novembro no Racha Society em 

Messejana, sagrou campeã a equipe do Super do Povo I. O 
título veio numa emocionante disputa por pênaltis contra o 
Super Lagoa CD I.

A partida final foi equilibrada. O Super Lagoa esteve duas 
vezes na frente, mas acabou cedendo o empate com placar 
final de 2 x 2, gols de Erisvaldo Lima e Tiago Barbosa, para o 
Super do Povo, e de Carlos André Coelho e Reginaldo Ferrei-

ra, para o Super Lagoa. Com o empate, a decisão foi para os 
pênaltis, quando brilhou a estrela do goleiro José Maria de 
Lima. Ele defendeu uma cobrança, garantindo o placar final 
de 3 x 2 nas penalidades e a festa do Super do Povo.

Na abertura da final, Ivânio Lopes, vice-presidente do SE-
CVGAF, reforçou que a competição é um momento de con-
fraternização e lazer. “Esta Copa promove a união da catego-
ria, a amizade”, disse, sendo aplaudido por todos os atletas.

Números da Copa
Ao todo, 14 equipes participaram desta décima edição 

da Copa SECVGAF: Bom Preço, Estrela Supermercados, Fran-
golândia, G Barbosa I e II, Gerardos Distribuidora, Panorama, 
Pinheiro, Super do Povo I e II, Super Lagoa CD I e II, Super 
Lagoa Loja e Super Portugal. Foram disputados 57 jogos e 
marcados 234 gols. O artilheiro foi Paulo Sérgio Paixão, do 
Super Portugal, que marcou 16 gols. A organização ficou a 
cargo da Federação Cearense de Futebol Society. Para todas 
as informações do campeonato, acesse o link: http://bit.ly/
CopaSECVGAF. A cobertura fotográfica completa da final do 
torneio está disponível no Facebook do Sindicato.

“Já é tradição”
“A Copa SECVGAF já é uma tradição entre os trabalhado-

res em supermercado. Nós buscamos, a cada ano, melhorar 
porque a procura tem sido grande. Gostaria de parabenizar o 
Super do Povo pela conquista. Importante salientar também 
que esse é um importante momento de congraçamento en-
tre todos e, por isso, o SECVGAF acredita que essa é uma bela 
iniciativa”, afirmou Ivânio Lopes.

União da equipe do Super Lagoa

O vice-presidente Ivânio Lopes fala aos atletas antes da final

A partida foi bastante equilibrada em campo

Super do Povo - Os campeões

Nos pênaltis, o Super do Povo levou a melhor
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O SECVGAF apresentou em novembro duas novas 
publicações com foco na prevenção de acidentes 
e na promoção dos direitos do trabalhador: a carti-

lha “Segurança do Motociclista” e o gibi “Turma do Sindica-
to”. O lançamento de ambas ocorreu na Semana do Traba-
lhador em Supermercado (ver matéria). As duas publicações 
são gratuitas e estão disponíveis na sede do Sindicato.

A cartilha “Segurança do Motociclista” é fruto da com-
preensão do SECVGAF de que a moto é um dos principais 
meios de transporte dos trabalhadores nas grandes cidades, 
como Fortaleza. A publicação busca conscientizar sobre 
legislação de trânsito, uso de equipamentos de segurança 
obrigatórios, manutenção adequada da bicicleta, pilotagem 
segura e muito mais. A cartilha também está disponível onli-
ne em http://bit.ly/CartilhaMotociclista.

Direitos do trabalhador 
O gibi “Turma do Sindicato” é uma história em quadri-

nhos que apresenta ao trabalhador seus direitos garantidos 
em Lei. O objetivo da publicação é passar informações bá-
sicas do direito do trabalho de forma simples e didática. O 
grande beneficiado com a cartilha é o empregado, que, me-
lhor informado de seus direitos e de como buscá-los, terá 
mais segurança em suas negociações trabalhistas. 

“Este material foi criado visando divulgar os direitos bási-
cos dos trabalhadores, mostrando que, para fazermos cum-
prir os nossos direitos, precisamos primeiro conhecê-los. Em 
2014 teremos novas edições da Turma do Sindicato”, explica 
Milton Melo, presidente do SECVGAF. Acesse a versão digital 
do gibi em http://bit.ly/TurmaDoSindicato.

Iniciativa

Publicações a favor do trabalhador cidadão

Adquira seus exemplares gratuitos na sede do SECVGAF

Ícone mundial da luta pela igualdade, Nelson Mandela está 
marcado na História pelo combate ao apartheid, o regime de 
segregação racial imposto na África do Sul de 1948 a 1994. Por 
sua luta, Mandela passou 27 anos preso, sendo liberto em 1990. 
Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 por seus esforços para 
trazer a paz ao país. No ano seguinte, aos 75 anos, foi eleito o 
primeiro presidente negro da África do Sul. Mandela faleceu em 
5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Viverá eternamente como 
exemplo de força e luta por ideais de justiça e igualdade.

Nelson Mandela 
1918    2013*
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