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Congresso NCST EleiçõesCopa SECVGAF

SECVGAF promove campanha pela 
conscientização socioambiental

Plantando o futuro de amanhã!

Pensar no coletivo como forma de construir um mundo melhor. Com esse sentimento, o SECVGAF 
desenvolveu campanha pela conscientização socioambiental de seus colaboradores e sindicalizados. 

Congresso Nacional da NCST define 
plano de ações para os próximos 4 anos. 
Presença do SECVGAF

Secvgaf vai às urnas e escolhe 
nova diretoria para os próximos 
quatro anos

Bola rolando: Copa SECVGAF de Futebol 
Society reúne atletas de 14 equipes



EXPEDIENTE

O SECVGAF atua na busca por melhorias para nossa 
categoria, e isto não é novidade. Contudo, como 
sindicato, entendemos que nossa atividade não se 

resume a uma luta apenas por nós mesmos, mas sim uma 
ação social. E agir socialmente é construir um mundo me-
lhor. E foi com esse pensamento que o SECVGAF vem pau-
tando suas ações.

Em 5 de junho último, Dia Internacional do Meio Am-
biente, o Sindicato lançou a campanha pela conscientiza-
ção socioambiental de seus colaboradores e sindicalizados. 
O projeto foi firmado com a cartilha “Consciência Ambien-
tal: Eu tenho!”, que apresenta dicas e orientações para evi-

tar o desperdício e economizar os recursos naturais, com a 
implantação da coleta seletiva de lixo no SECVGAF e com 
treinamento para os colaboradores baseado na Regra dos 
3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).

Se essa luta por um mundo melhor parte de ações indi-
viduais para promover a conscientização coletiva, o sindi-
calismo busca mudar a sociedade pela ação coletiva coor-
denada. 

Boa leitura!

A PRESIDÊNCIA
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Um mundo melhor para os trabalhadores, um mundo 
melhor para todos

Editorial

Em 25 de junho, teve início a Copa SECVGAF de Fute-
bol Society 2013, que reúne empregados sindicaliza-
dos de supermercados de Fortaleza e busca integrar 

trabalhadores do comércio varejista de alimentos. O Sindica-
to acredita no espírito esportivo como ferramenta para união 
entre as pessoas. O torneio completa dez anos.

Em 2013, participam 14 equipes: Bom Preço, Estrela Su-
permercados, Frangolândia, G Barbosa I e II, Gerardos Distri-
buidora, Panorama, Pinheiro, Super do Povo I e II, Super La-
goa CD I e II, Super Lagoa Loja e Super Portugal. Os jogos são 
sempre à noite, no Racha Society, em Messejana (Rua Joselita 
Parente, 780, próximo à BR-116).

A Federação Cearense de Futebol Society (FCFS) organiza 
a Copa SECVGAF 2013. Para o presidente da Federação, Regis 
Melo, é momento de celebração. “As competições sindicais 
têm sempre o objetivo de proporcionar, através do esporte, 
uma forma de lazer para os trabalhadores e seus familiares. 

A Copa SECVGAF já faz parte do calen-
dário anual da Federação e da própria 
cidade, é uma competição tradicional”, 
afirma.

Regulamento passa por alte-
rações

A edição deste ano traz novos re-
gulamento e premiações. Na primeira 

fase, os participantes estão divididos em dois grupos de sete 
equipes. Em cada grupo, os times jogam todos contra todos 
e os quatro melhores se classificam para a fase seguinte. Na 
segunda fase, os oito classificados formam dois grupos de 
quatro times. Após jogarem entre si dentro de cada grupo, 
os dois melhores de cada chave classificam-se para os jogos 
eliminatórios das semifinais. Os vencedores fazem a grande 
final da Copa SECVGAF em outubro. 

A equipe campeã, além de troféu e medalhas, recebe 
duas bolas e uma premiação de R$ 500. Os vice-campeões 
ganham troféu, medalhas, uma bola e R$ 250. Há ainda 
premiações para o artilheiro da competição, para o melhor 
goleiro e para os oito atletas escolhidos para a Seleção da 
Copa SECVGAF.

Classificação, tabela de jogos, lista de artilheiros e re-
gulamento da Copa SECVGAF estão disponíveis no site da 
FCFS (www.federacaocearense.com.br). 

Futebol
Bola rolando: Copa SECVGAF de Futebol Society 
reúne atletas de 14 equipes
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Nós temos responsabilidade!

SECVGAF promove campanha pela 
conscientização socioambiental

O lançamento do projeto aconteceu em 5 de junho, 
Dia Internacional do Meio Ambiente. Na ocasião, 
foram apresentados vídeos e debatidos importan-

tes temas de viés preservacionista. 
O presidente Milton Melo enfatizou o papel de cada um 

na construção de uma sociedade mais justa e mais saudável. 
“Precisamos pensar no próximo e perceber que o que está 
ao nosso redor é de todos. Devemos cuidar para que as pró-
ximas gerações também tenham o direito de usufruir o que 
nós usufruímos hoje”.

No mesmo dia, foi lançada a coleta seletiva de lixo no 
Sindicato. Quatro contêineres foram disponibilizados na 
sede da instituição para a separação funcional de materiais 
como papel, plástico, vidro e metal. A ideia é encaminhar os 
resíduos recolhidos para cooperativas de reciclagem, assim 
colaborando com a limpeza da cidade.

“Consciência Ambiental: Eu tenho!”
Para documentar e firmar seu compromisso com a causa, 

o SECVGAF desenvolveu a cartilha “Consciência Ambiental: 
Eu tenho!”. No documento, uma lista de dicas e orientações 
de como agir para economizar, reutilizar e reciclar recursos, 
reduzindo gastos e evitando o desperdício. O material está 
disponível na sede do Sindicato e deve ser distribuídos nos 
principais eventos direcionados aos empregados do comér-
cio varejista de gêneros alimentícios de Fortaleza e Região 
Metropolitana.

Treinamento de colaboradores

No dia 8 de julho, foi 
realizado treinamento dire-
cionado aos colaboradores 
do SECVGAF pela promo-
ção da consciência socio-
ambiental. O encontro foi 
guiado pela gestora admi-
nistrativa Sirlene Pimenta, 
e teve como base a Regra 
dos 3R’s (Reduzir, Reutili-
zar e Reciclar). Ao longo da 
tarde, palestra e dinâmicas 
para despertar a reflexão 
individual e coletiva acerca 
da responsabilidade com o 
meio ambiente e espaço de 
trabalho.

Em uma das ações, os 
colaboradores foram divididos em três grupos e encarre-
gados de listar propostas passíveis de implementação na 
rotina do Sindicato. Cada equipe recebeu um eixo temático 
para abordagem. A primeira concentrou-se na redução de 
gastos; a segunda atendeu às possibilidades de reutilização 
de materiais; a terceira abordou as formas de reciclar o lixo 
produzido. 

Para Sirlene, a ideia é promover uma mudança de ati-
tude. “Queremos construir um ambiente mais agradável e 
dentro dos padrões de respeito ao meio ambiente”.

Sindicalizados acompanham a abertura da Campanha Socioambiental

Treinamentos para Colaboradores realizado dia 8 de julho

PEDALADA SECVGAF
18 de agosto!

Rua Jaime Benévolo, nº 1059, José Bonifá-
cio - Fortaleza / CE

Fone: (85) 3254-1904    
E-mail: contato@secvgaf.org.br
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Congresso Nacional da NCST define plano de ações 
para os próximos 4 anos. Presença do SECVGAF

O III Congresso Nacional da Nova Central Sindical 
de Trabalhadores (NCST) foi realizado de 25 a 28 
de junho na cidade de Luziânia (GO). O SECVGAF, 

filiado à Nova Central lá esteve, representado pelo presi-
dente Milton Melo. O evento teve como objetivos a eleição 
da nova diretoria e a definição de agenda programática da 
NCST para o próximo quadriênio.

Milton Melo vê com esperança a eleição da nova direto-
ria. “O presidente afirmou que as centrais estaduais vão re-
ceber apoio cada vez maior para as questões locais. A NCST 
quer estar presente com materiais e pessoas, auxiliando nas 
discussões das convenções coletivas do próximo ano. O SE-
CVGAF tem o apoio da Central Nacional e isso nos deixa se-
guros. Confiamos na idoneidade e na competência do José 
Calixto”.

Sindicalismo

Evento marcou a reeleição do presidente José Calixto Ramos. SECVGAF participou das deliberações. 

Presidente Milton Melo com colegas Sidicalista de todo o 
Brasil

Milton Melo, presidente do SECVGAF

“A participação do Sindicato no Congresso Nacional da NCST serviu como indicativo de estar no caminho certo, e de 
motivação para ações futuras. Nossas conversas com outros sindicatos indicaram que, nas negociações em Minas Gerais 
e na Bahia, por exemplo, nossa convenção coletiva estava em cima da mesa. O SECVGAF está sendo visto em outros 
estados, e isto faz parte da nossa missão de ser referência nacional. Nossa diretoria está renovada e agora precisamos 
engatilhar novos rumos do sindicato. 

Completamos 10 anos de existência. Já somos um sindicato maduro. Temos que ir em frente, buscando melhores 
condições para a categoria. E não é atirando pra qualquer lado, é com foco.”

FUI, VI E GOSTEI

O software consiste, basicamente, em uma rede pri-
vada de computadores (Intranet) e já é usado por 
órgãos administrativos como o Procon, o Decon, 

a ANATEL e a ANS. No Sindicato, o sistema vai compilar as 
denúncias e encaminhar intimações via e-mail. 

Para aderir à ferramenta, as empresas devem assinar um 
termo de compromisso e o SECVGAF, por sua vez, deve for-
necer uma senha de acesso única e exclusiva para acompa-
nhamento das reclamações cadastradas diretamente à re-
ferida instituição. Na área de login, a empresa vai ter acesso 
a todas as denúncias realizadas pelos funcionários direta-
mente ligadas a elas. Logo após a instauração do processo, 
o denunciado terá um prazo de dez dias para responder on-

line. A contabilização do prazo é feita pelo próprio sistema. 
De acordo com o assessor jurídico, Roberto Alencar, a 

iniciativa deve ajudar tanto os funcionários quanto as em-
presas, na medida em que os 
processos terão resolução mais 
rápida. “Os empregadores vão 
conseguir acompanhar todas 
as denúncias e os empregados 
terão seus problemas solu-
cionados com mais rapidez. O 
Sindicato vai funcionar como 
intermediador, uma espécie de 
ouvidoria”, reforça.

Tecnologia

SECVGAF desenvolve software para acompanhamento 
de denúncia

O sistema virtual de controle de denúncias tem o objetivo de integrar as queixas registradas por empregados do 
comércio varejista de gêneros alimentícios contra empregadores, realizando as chamadas Notificações de Investiga-

ção Preliminar (NPI’s). A novidade tem a parceria da Consir, empresa de desenvolvimento de sites e sistema de gestão 
para sindicatos, federações e comércio.

4

NO
TÍ
CI
AS

In
fo

rm
at

ivo
 SE

CV
GA

F -
 N

º 0
3 -

 Ju
nh

o 
/ J

ul
ho

 -2
01

3
w

w
w.

se
cv

ga
f.o

rg
.b

r



Secvgaf vai às urnas e escolhe nova diretoria para 
os próximos quatro anos

O objetivo maior da nova gestão é prosseguir com 
o trabalho transparente e comprometido que, pe-
los quatro anos anteriores, foi a marca registrada 

da diretoria. Entre as novas bandeiras de luta do Sindicato 
estão: 

• Garantia de melhores remunerações;
• Respeito à folga remunerada;
• Fechamento, aos domingos, do comércio varejista de 

gêneros alimentícios de Fortaleza e Região.
Para o Dr. Milton, a eleição é um momento importante. 

Além de ser um incentivo à democracia, funciona como ter-
mômetro para a avaliação do seu trabalho junto ao SECVA-
GF. “Essa é a hora em que eu vou, realmente, receber ou não 
a aprovação dos associados. Só através do voto secreto é 
possível ter certeza se eles querem ou não que eu continue 
sendo o seu representante”, reforça.

O pleito
A eleições foram realizadas com absoluto respeito ao 

estatuto do Sindicato. Antes de qualquer iniciativa, foi di-

vulgado o edital de convocação para a criação de chapas. A 
chapa liderada por Milton foi única. Contudo, os associados 
há mais de um ano – como manda a lei – tiveram espaço 
para aprovar a eleição do grupo vencedor.

Para atingir o maior número da sindicalizados, os votos 
foram colhidos em duas urnas, uma fixa e outra itinerante. 
A fixa ficou na sede do Sindicato; a itinerante circulou pe-
los supermercados da capital e da Região Metropolitana de 
Fortaleza, possibilitando o voto dos sindicalizados em horá-
rio de trabalho.

De acordo com o coordenador do pleito, Francisco An-
tunes de Oliveira Filho, a participação dos sindicalizados é 
importante para que o pleito se legitime. “É preciso ter um 
número mínimo de votantes. Porém, o mais importante é 
que todos conheçam e escolham os seus representantes, 
aqueles que vão defender os seus direitos, para que possam 
cobrar seus direitos no futuro, exercendo o papel de cida-
dão”, comenta.

Eleições

Sindicalizados do SECVGAF escolheram livre e democraticamente seus representantes por meio de votação secreta 
nos dias 13 e 14 de junho. Com uma única chapa inscrita, os eleitores deram aval e Milton Melo permanece na presidência.

Francisco Antunes  durante preparação para a votação

Presidente reeleito Milton Melo vota durante a manhã

FUI, VOTEI E APROVEI! CONHEÇA A NOVA DIRETORIA!

Maria Sonivalda Holanda Alves – Supermercado Lisboa
“Aqui no SECVGAF, eu me sinto acolhida e sou trata-

da da melhor forma possível. 
Sou sindicalizada há dez anos, 
desde o começo do Sindicato, 
e a cada dia eu vejo mais be-
nefícios em fazer parte desta 
família. Hoje eu votei e achei 
muito importante colaborar 
para a escolha dos nossos re-
presentantes. Estou me sen-
tindo uma verdadeira cidadã”.

Francisco Reginaldo Barbosa da Silva – Cometa Super-
mercado

“Sou sindicalizado há mais de seis anos e só tenho coi-
sas boas para falar do SECV-
GAF. Estou feliz por ter votado 
hoje e ajudado na escolha dos 
nossos representantes. Espero 
que daqui pra frente o traba-
lho bonito que tem sido feito 
continue. Temos grandes be-
nefícios e isso é muito impor-
tante pra gente”.

DIRETORIA EFETIVA
José Milton Ramos de Melo
Ivânio Lopes de Azevedo
Ma Jacinta do Nascimento Teixeira
Fra  Marilene Barbosa

SUPLENTES DE DIRETORIA
Pedro Alexandre Gonçalves
Otaciano Gomes Pereira
Giuliano Silva Costa
Antônio Carlos Vieira Costa

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Carlos André Ferreria Braga
Antônio Carlos Alves dos Santos
Susy Maria Bezerra Lopes

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Francisca Neuma do Carmo
José Solivar Parente Santiago
Sandra Maria de Oliveira Soares

DELEGADO REPRESENTANTE
José Milton Ramos de Melo
Ivânio Lopes de Azevedo

SUPLENTES
Ma Jacinta do Nascimento Teixeira
Fra  Marilene Barbosa
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Convenção Coletiva de Trabalho
Se a sua convenção está sendo descumprida, denuncie!

 Fazemos valer os seus direitos.

Contato: (85) 3254.1904
Email: sindicato.e@uol.com.br

Promover a saúde e o bem-estar da categoria faz par-
te da atuação do SECVGAF. Prova disso é mais uma 
conquista do sindicato: uma profissional da nutrição 

disponível para atendimento aos sindicalizados. Sempre às 
quintas-feiras, pela manhã, a nutricionista Michelle Reinaldo 
realiza os atendimentos na sede do SECVGAF (Rua Jaime Be-
névolo, 1059 – José Bonifácio). Os interessados devem agen-
dar a consulta previamente, ligando para (85) 3254.1904 e 
checando os horários disponíveis.

POR QUE BUSCAR UM NUTRICIONISTA? 
A pergunta é antiga, mas verdadeira. A saúde começa 

com um bom prato. Um nutricionista vai deixar isso claro 
para você, indicando os melhores hábitos alimentares de 
acordo com sua saúde e sua rotina. 

Michelle Reinaldo vai ensinar que hábitos alimentares 
adequados proporcionam ao organismo humano condições 
para uma vida saudável, acrescentando anos com saúde e 
disposição para os indivíduos que se propõem a ter uma 
dieta equilibrada e pautada na moderação. Não existem ali-
mentos proibidos (para a comunidade sadia) ou milagrosos. 
O segredo está no bom senso.

ATENTOS AO TRABALHADOR
O Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª região (CRN-

6), que atua no Ceará e em outros seis Estados nordestinos 
(Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí 
e Maranhão), define o nutricionista como o profissional da 
saúde, que atendendo aos princípios da ciência da Nutrição, 
atua em prol da segurança alimentar e nutricional da popu-
lação, contribuindo para a promoção, recuperação e manu-
tenção da saúde dos indivíduos e das coletividades.

“Como trabalhadores do comércio de gêneros alimentí-
cios, é natural estarmos atentos à importância da nutrição. 
Nós convocamos os sindicalizados a agendar uma consul-
ta e aproveitar esta iniciativa do SECVGAF de promoção da 
saúde do trabalhador”, explica José Milton Ramos, presiden-
te do SECVGAF.

Saúde

Sindicalizados têm atendimento de nutricionista

Os nutricionistas recomendam uma boa alimentação aliada à 
prática de exercícios físicos na busca por uma melhor quali-
dade de vida. O CRN-6 aponta dez passos para uma vida mais 
saudável.

1 – Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras. 
Coma-os 5 vezes por dia;
2 – Coma feijão pelo menos 1 vez por dia, no mínimo 4 vezes 
por semana;
3 – Reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carnes 
com gordura aparente, salsicha, mortadela, frituras e salgadi-
nhos, para no máximo 1 vez por semana;
4 – Reduza o consumo de sal. Tire o saleiro da mesa;
5 – Faça pelo menos 3 refeições principais e 1 lanche por dia. 
Não pule as refeições;
6 – Reduza o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros ali-
mentos ricos em açúcar para no máximo 2 vezes por semana;
7 – Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o con-
sumo diário;
8 – Aprecie a sua refeição. Coma devagar e mastigue bem os alimentos;
9 – Mantenha seu peso dentro dos limites saudáveis. Pergunte ao seu nutricionista;
10 – Seja ativo. Acumule pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Não passe muitas horas assistindo TV.

SECVGAF disponibiliza nutricionista para atendimento 
na sede do Sindicato. As orientações de um profissional 
da nutrição podem prevenir doenças e melhorar a quali-

dade de vida

Os 10 passos para uma vida mais saudável!
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