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Editorial
Um Sindicato de vantagens e benefícios para você!

É

com muito orgulho que apresentamos mais uma edição do Secvgaf Notícias! Trazemos as principais
ações desenvolvidas pelo seu Sindicato no último trimestre.

Queremos apresentar o Seguro de Vida SECVGAF, nova conquista da categoria que permite que o associado
tenha mais segurança, usufruindo, em caso de necessidade, de auxílio funeral, indenização por invalidez e cesta
básica, além de outros benefícios. Essa importante iniciativa tem como objetivo trazer mais tranquilidade e
garantias para o trabalhador.
O cartão Affinity é um clube de benefícios e descontos, proporcionando economia, o que, nesse momento
de crise econômica, sabemos, pode fazer toda a diferença.
Todo ano comemoramos o Dia do Trabalho, lembrando o valor do trabalhador. Sorteamos vários prêmios,
em ação desenvolvida pelo Setor de Comunicação. É uma alegria indescritível ver você feliz, amigo trabalhador!
Nossa Assessoria Jurídica tem desenvolvido excelente trabalho. Tivemos diversos ganhos de causa,
revertidos em proveito do trabalhador em supermercado.
O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza trabalha, todos
os dias, pensando em como melhorar sua vida e defender seus direitos!
Aproveitamos para reforçar: venha fazer parte do Sindicato! Juntos somos fortes!!!
Desejamos que a leitura seja agradável!
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PAGAMENTO FACILITADO

Quer tirar a carteira de motorista?

Não precisa nem de cartão de crédito e nem
cheque! Você da uma entrada e paga sua
carteira de motorista no carnê em até 6X!
Quer mais facilidade que isso?

agora você pode! ASSOCIADO SECVGAF POSSUI

20% DE DESCONTO NA AUTO ESCOLA JÚNIOR!
Agora você vai poder realizar o sonho de tirar a carteira de
motorista! Para ter acesso ao desconto o associado deverá
apresentar declaração de sócio no ato da matrícula!
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Benefício SECVGAF

SECVGAF fecha convênio e garante Seguro de Vida,
Acesso a Cartão Affinity e muito mais

O

SECVGAF fechou convênio para fornecer aos
seus associados Seguro de Vida. Esse benefício,
exclusivo para associados, é uma conquista da
Diretoria da entidade que, ao longo dos anos, vem buscando firmar parcerias com o objetivo de melhorar a qualidade
de vida do trabalhador em supermercado.
O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, acredita que
esse convênio oferece uma tranquilidade a mais para o trabalhador. “O seguro de vida e todos os outros benefícios
frutos dessa parceria trazem uma segurança a mais para os
trabalhadores e suas famílias. Agora eles terão, por exemplo, auxílio funeral e Indenização por invalidez perma-

nente total ou parcial por acidente. Ainda conseguimos,
incorporar na taxa associativa, um valor símbolico diante
dos benefícios fruto da parceria”, afirmou o Presidente.
Veja o que o associado terá direito:
- Seguro de vida (R$10.600,00);
- Auxílio funeral (R$2.120,00);
- Cartão de descontos Affinity Card;
- Indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente (R$10.600,00) ;
- Cesta básica em caso de falecimento por qualquer causa (R$ 340,00 durante 3 meses).
Cartão de descontos Affinity Card
O convênio firmado com o Grupo Affinity Administradora de Benefícios, com sede em Fortaleza, garante
acesso ao cartão de descontos especiais. O cartão, que já
está sendo entregue em nossa sede e nas lojas, assegura
abatimentos em diversos estabelecimentos de saúde e em
outros serviços.
Para conferir a tabela com os descontos baixe o aplicativo Grupo Affinity na Play Store (no seu celular).

Trabalhadores do Super Guará recebem apólice do Seguro de Vida

O

s trabalhadores do Super Guará, localizado no
Bairro Álvaro Weyne, foram os primeiros a receber o Affinity Card e a Apólice do Seguro. A
visita, realizada dia 30 de Maio, contou com a presença
do Presidente do SECVGAF, Milton Melo, do Ouvidor Josenilton Santos, e o representante da UNOPAR, Universidade parceira do SECVGAF.
Milton Melo ressaltou a importância do convênio e
declarou estar “muito feliz com mais essa conquista do
Sindicato”. E completou: “essa é uma segurança a mais
para os trabalhadores e suas famílias. Sem dúvida, um
benefício muito importante para todos os associados”,
finalizou.
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Jurídico SECVGAF em Ação

Gestante é reintegrada após ação promovida pelo SECVGAF

O

s desembargadores da 2.a turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 7.a Região julgaram
procedente ação impetrada pelo SECVGAF a
favor da trabalhadora J.P.S.O. O supermercado realizou desconto indevido do vale alimentação de 2015 a
2017. O valor pago a trabalhadora foi de R$ 5.000,00.
Foi aplicado, ainda, multa pelo descumprimento da
Convenção Coletiva de Trabalho no valor de um piso
da categoria.
A funcionária foi reintegrada a sua função pois no
período da demissão ficou comprovado que a mesma
estava grávida. Com isso, a empresa pagou, a título de
verbas rescisórias, o valor de R$ 1.408,38.
O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, enfatiza
a importante atuação do setor jurídico. “Nós estamos

constantemente atuando e trabalhando na defesa do
trabalhador em supermercado. Nos alegra muito ver
uma trabalhadora ser reintegrada a sua função depois
de uma injustiça. Nós vamos continuar nosso trabalho
sempre baseado na ética.”

SECVGAF garante vitória para trabalhadora: ela vai receber
mais de 200 mil reais

O

04

Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza (SECVGAF) entrou com ação na Justiça
do Trabalho contra uma grande rede de supermercados de Fortaleza. O MM. Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Fortaleza julgou procedentes os pedidos feitos
pela funcionária C. V. L. ao pagamento referente aos
seguintes itens: a) Horas extras devidas ao período
trabalhado; b) horas extras referentes ao trabalho em
feriados; c) desconto indevido do auxílio-alimentação
da trabalhadora, de 2014 ao fim do contrato prestado.
A ação foi decidida a favor por unanimidade dos
votos e a funcionária C. V. L. venceu a causa. A justiça
do trabalho reconheceu, ainda, que a função de “chefe de seção” não se enquadra na espécie de cargo de
confiança, motivo pelo qual foi procedente o pleito de

pagamento de horas extras e feriados. A empresa foi
condenada a pagar o valor de R$ 214.662,12 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e
doze centavos). A ação não cabe mais recurso.
O advogado do SECVGAF, Dr. Roberto Alencar,
acredita na eficácia do Sindicato em assegurar os direitos do trabalhador. Frisa também o trabalho do setor
jurídico em seguir as normas da Convenção Coletiva e
da CLT.
“A atuação do nosso setor jurídico nessa causa demonstra a relevância do SECVGAF na vida dos trabalhadores. Por isso, temos reafirmado, em visitas nas
lojas, a importância da sindicalização para que nosso
trabalho continue!”, afirmou, em êxtase, o Presidente
do SECVGAF, Milton Melo.

Em tempo: O SECVGAF, só em 2018, já ingressou com mais de 70 ações (coletivas e individuais) na justiça!
Em 2017 foram mais de 250 ações na justiça.

Trabalhador em supermercado,

NÓS CUIDAMOS DA SUA SAÚDE!

Associado, marque já sua consulta!

O SECVFAF oferece atendimento médico e odontológico em clínica montada na sede do sindicato, exclusivo
para trabalhadores sindicalizados e seus dependentes associados. Você, trabalhador de nossa categoria, pode
ter acesso rápido e de qualidade nas seguintes especialidades médicas:
- CLÍNICO GERAL;
- UROLOGISTA;
- GINECOLOGIA;
- OBSTETRÍCIA;
- ULTRASSONOGRAFIA;
- PEDIATRIA;
- OPTOMETRISTA;
- ODONTOLOGIA.
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Artigo

A política é todo dia!

Q

ueremos falar de esperança, sonhos e fraternidade. Em Outubro deste ano,
teremos eleições em todo país; para além do pleito, precisamos entender que
política se faz todos os dias, em pequenas ações, debates e lutas. Muito embora - e isso é de grande importância - a possibilidade de escolher novos representantes
coloca essa dinâmica em contextos mais claros. É buscando, exigindo e cobrando nos
outros 11 meses do ano, que construímos um país justo para todos.
Essa consciência nos motivará, consequentemente, a apurar nosso olhar, a entender
os interesses próprios do jogo político e isso nos tornará mais críticos, nos impedindo
de tomar decisões pela paixão do momento ou em troca de favores e/ou benefícios.
Portanto, há, sim, a necessidade de fazermos boas escolhas, mas ela só acontece
quando sabemos qualificar os conhecimentos que temos. Então, renove sua esperança,
pois um novo país está em suas mãos. Dedique tempo e esforço em realizar pesquisas,
em conversar com colegas, em participar de manifestações e atos de trabalhadores, encontros do seu Sindicato.
Converse com pessoas novas, faça amizades, crie vínculos verdadeiros. Em reuniões assinale os problemas da sua
rua, do seu bairro. Vá às Câmaras Legislativas e Assembleias e converse com parlamentares; veja quais estão realmente
comprometidos em ouvir suas ideias e demandas e fazer mais por você e pela sua comunidade.
A partir daí, você criará importantes conceitos que podem ser multiplicados nas Redes Sociais, em reuniões no seu
bairro, com colegas, amigos e familiares. Assim, desse modo, certamente, você fará boas escolhas nas próximas eleições.
Vamos falar de sonhos?
Milton Melo - Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza
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Diretoria do SECVGAF em Ação

Diretores do SECVGAF traçam ações para o segundo
semestre de 2018

A

diretoria executiva do SECVGAF reuniu-se dia 29 de junho, no auditório do Sindicato, para traçar
estratégias para o segundo semestre de 2018. A Diretoria fez balanço favorável e relacionou, mês a mês,
as principais ações desenvolvidas no primeiro semestre do ano. Foi discutido, ainda, os desafios pósreforma trabalhista e as comemorações referentes ao Dia do trabalhador em Supermercado, que deverá acontecer
no dia 11 de novembro.
Para o presidente do SECVGAF, Milton Melo, ‘’a reunião foi muito proveitosa, pois trouxemos as questões
importantes para a categoria. É fundamental essa união da classe sindical’’. O advogado, Dr. Roberto Alencar,
também esteve presente na reunião.
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Curtas

SECVGAF nas lojas - Visitas Maio de 2018

Supermercado Canadá - 15 de Maio

Supermercado Canadá - 15 de Maio

Supermercado Cometa - 15 de Maio

Supermercado Cometa - 15 de Maio

GBarbosa- 17 de Maio

GBarbosa- 17 de Maio
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Sindicato realiza sorteio em comemoração ao Dia do Trabalho

E

m comemoração ao Dia do Trabalho o SECVGAF realizou, dia 4 de maio, sorteio para todos os trabalhadores em supermercado. A entidade sorteou, através do Sistema da Direta, 1 Smart TV, 2 bicicletas, 2 smartphones e 1 cheque no valor de R$500,00.
A entrega da premiação foi realizada, dia 7 de maio, no auditório da entidade. Confira os vencedores:

Edilson Norberto - Celular
Super do Povo

Leonardo de Souza - Bicicleta
Cometa Supermercado

Belchior dos Santos - Cheque
Cometa Supermercado

Ana Paula Melo - Bicicleta
Bompreço Supermercado
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Ana Paula Santos - Celular
GBarbosa

Bruno Nascimento - Televisão
Lisboa Supermercado
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