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Após entrar para a Agenda Oficial de Eventos do Estado do Ceará, com a promulgação da Lei
15.616/2014, o Dia do Empregado em Supermercado, e seus trabalhadores, viveram, no dia 11 de
Novembro, no Plenário 13 de Maio,mais um momento marcante em sua trajetória de luta.
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Projetando ações para ser ainda melhor
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hegamos ao final do ano. Momento, agora, é de analisar as ações já implementadas em 2015 e criar
parâmetros que irão nortear nosso trabalho em 2016.
Por isso iniciamos pesquisa aberta, em link na internet, com objetivo de entender as principais
necessidades da nossa categoria, formulando planos e metas que sejam condizentes com a prática profissional
diária.
Este material irá compor nosso Planejamento Estratégico para 2016. Preparado com muito cuidado este
documento definirá todas as ações do nosso Sindicato, mês a mês, realizando projetos de maneira organizada,
evitando imprevistos e reduzindo riscos na aplicação das ações.
Celebramos, em Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nosso Dia: 11 de Novembro!
Recebemos honrarias e reiteramos nossos pleitos e necessidades.
O SECVGAF não restringe sua atuação as causas trabalhistas. Ao ampliar nossa conduta de defesa para além
dos estatutos, Convenções e normativas, consideramos o ser humano em sua total abrangência, com sonhos,
necessidades e aspirações.
Entendemos que o Empregado em Supermercado é, antes de tudo, um cidadão. Precisa, portanto, ser atendido
em seus direitos; gozar das prerrogativas que o formalizam como cidadão brasileiro.
De 9 a 13 de novembro, visitamos as lojas, em diversas ações, para celebrar o Dia do Empregado em
Supermercado à altura da categoria que representamos.
Lançamos, em atitude pioneira, nosso aplicativo para samarthphones, aproximando ainda mais nossos
associados. Você saberá todos os detalhes nesta edição do SECVGAF Notícias.
Promovemos nossa IV Pedalada SECVGAF que vem se firmando, ano após ano, como momento salutar de
promoção da saúde dos nossos sindicalizados. Nos confraternizamos nestes momentos e renovamos nossos laços
de amizade.
Dispomos, também, de novo convênio firmado - Microlins; nova chance de avançar no conhecimento,
entendendo que a educação e o aprimoramento profissional podem romper barreiras e nos fazer alçar voos ainda
maiores.
Vamos debater sobre a importância do Sindicalismo na defesa das causas trabalhistas e no seu papel para
manutenção das relações profissionais.
Desejamos uma excelente leitura e que você possa compartilhar e vibrar conosco os avanços do seu Sindicato.
Vamos em frente! Juntos! Sempre!
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Conheça os benefícios em ser um associado SECVGAF!
Assessoria Jurídica
- 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;
Ensino
Ensino Superior:
Lourenço Filho
UNOPAR
UNIFACS
Faculdade CDL
Cursos profissionalizantes:
SOS Computadores
Microlins
Lazer
Clube dos Diários
Colônia de Férias SINTRAHORTUH

Atendimento médico e Odontológico
Odontólogos
Ginecologistas
Optometrista
Urologista
Fonoaudiologia
Nutricionista
Pediatras
Clínicos gerais
Exames Laboratoriais*
Ultrassom.

Sindicalize-se e
fortaleça o seu sindicato:
Carmem Lúcia: (085) 98769.3563
Carlos Júnior: (085) 98802.5558

Você pode ir até a sede do SECVGAF:
Rua Jaime Benévolo, nº 1059, José
Bonifácio - Fone: (85) 3254-1904

E-mail: contato@secvgaf.org.br

* Através do Laboratório Adolf Lutz
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Trabalhadores em Supermercado são

www.secvgaf.org.br

homenageados na Assembleia Legislativa do Ceará

A

pós entrar para a Agenda Oficial de Eventos
do Estado do Ceará, com a promulgação da
Lei 15.616/2014, o Dia do Empregado em
Supermercado, e seus trabalhadores, viveram, no dia 11
de Novembro, no Plenário 13 de Maio,mais um momento
marcante em sua trajetória de luta.
A justa homenagem, na Assembleia Legislativa do
Ceará, reuniu trabalhadores, sindicalistas, dirigentes e
parlamentares.
Após Hino Nacional, a Sessão Solene, requerida pela
Deputada Fernanda Pessoa, do PR, teve início e foi,
segundo palavras da parlamentar, “o reconhecimento
justo, a esta gente trabalhadora, que é de grande
importância para Economia do nosso Estado.”
A Deputada Fernanda Pessoa, na ocasião, colocouse à disposição do Sindicato para novos pleitos da
categoria, buscando ampliar, ainda mais, a visibilidade
dos trabalhadores em suas demandas por melhorias.
Em seu discurso, Milton Melo, Presidente do SECVGAF,
agradeceu os presentes e lembrou que “focamos nossa
atividade na valorização dessa gente que direta ou
indiretamente faz parte do cotidiano da sociedade.”
Raimundo Lopes Júnior, secretário geral da Nova

Central Sindical, reiterou a importância da iniciativa,
“este momento não é só importante para o setor de
supermercados, mas para todos os trabalhadores do
estado do Ceará”, disse. Segundo ele, essa é uma das
categorias que mais cresceram nos últimos anos no Brasil.
O encontro, homenageou, ainda, os fundadores do
SECVGAF e trabalhadores que lutaram e, continuam
lutando, pelo crescimento da categoria.
A entrega de placas de homenagens destacou a
importância dos trabalhadores no processo de luta e
crescimento do SECVGAF. Representaram, portanto, os
trabalhadores e trabalhadoras do comércio varejista
de gêneros alimentícios, Maria Jacinta do Nascimento
Teixeira, Diretora e Fundadora do SECVGAF, Francisca
Eva Pereira de Souza, Associada do SECVGAF, José
Milton Ramos de Melo, Presidente atual e Fundador do
SECVGAF e Ivânio Lopes de Azevedo, Diretor e Fundador
do SECVGAF.
O SECVGAF entregou, ainda,placa em homenagem à
Deputada Fernanda Pessoa, pelo empenho e dedicação à
causa do empregado em Supermercado.
Continua...
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SECVGAF realiza atividades em comemoração ao Dia do Empregado
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em Supermercado

D

ia 11 de novembro comemora-se o Dia do
Empregado em Supermercado. Para celebrar
a data o Sindicato dos Empregados no
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza
e Região Metropolitana (SECVGAF) realizou, entre 9
e 13 de novembro, a III Semana do Trabalhador em
Supermercado com várias atividades para a categoria:
atendimento nutricional, teste de glicemia e aferição de
pressão. A tenda do SECVGAF contou ainda com assessor
jurídico da entidade que, na ocasião, esclareceu as
principais dúvidas da categoria. Diretores do SECVGAF e
equipe de colaboradores percorreram as lojas da capital.
Foram eles:
- Super do Povo do Passaré;
- Atacadão da Serrinha;

4

- Extra da Mister Hull.
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Data Especial
No dia 11 de novembro as equipes visitaram mais
de 20 supermercados na nossa Capital. Momento foi
de aplaudir os trabalhadores. As equipes distribuiram
brindes.

Saúde

IV Pedalada SECVGAF reuniu trabalhadores em
supermercado

O

SECVGAF realizou o seu tradicional passeio
ciclístico. A IV Pedalada, ocorrida dia 16
de agosto, contou com a participação de
trabalhadores e seus familiares além de colaboradores do
Sindicato. Cerca de 30 pessoas percorreram importantes
avenidas de Fortaleza. A beira-mar foi escolhida para
ser o ponto de parada para tomar uma água gelada e
contemplar a bela paisagem da nossa capital. O percurso

foi encerrado na sede do SECVGAF às 10 horas. O grande
diferencial da pedalada esse ano foi o sorteio de uma
bicicleta. Antônio Carlos, Diretor do SECVGAF, foi o
grande vencedor.
Milton Melo, Presidente do SECVGAF, acredita que
o passeio ciclistico é uma excelente oportunidade de
difundir a saúde para o trabalhador e, segundo ele, é
“uma realização ver o nosso trabalhador se divertindo”.

NOTÍCIAS

Tecnologia

SECVGAF lança Aplicativo e estreita
comunicação com categoria
ANDROID!

Acesse a Play Store e Busque: SECVGAF

2

Clique em instalar e
pronto!

Prontinho! Agora
você fica por dentro
de tudo que acontece
com o seu sindicato!

O

Sindicato dos Empregados em Supermercado,
SECVGAF, lançou, em julho, aplicativo para
celulares com objetivo de aproximar-se do
trabalhador em supermercado.

Saiba como baixar!

1

Para aparelhos

IPHONE!

Acesse o endereço abaixo no navegador do seu

celular: http://applink.com.br/secvgaf

2
3
4

Depois clique em:

BAIXAR APLICATIVO

O app será aberto. Em
seguida, clique neste botão:
Clique no ícone ao lado para
adicionar à sua tela de início

Prontinho! Agora você fica por dentro de
tudo que acontece com o seu sindicato!

Iphone, devem digitar no navegador de internet o link
http://applink.com.br/secvgaf.

5

Clique denúncia

O aplicativo, disponível para celulares com sistemas
operacionais Android e IOS, dispõe de informações sobre
o Sindicato, como notícias, benefícios e atualizações
constante das Redes Sociais do SECVGAF.

preencher dados referentes à empresa que atua, como

Para baixar o aplicativo o usuário Android deve
buscar por “SECVGAF” na PlayStore/GooglePlay e fazer
o download gratuitamente. Usuários de smartphones

são imediatamente direcionadas para email da Assessoria

Na aba “Clique Denúncia” o trabalhador poderá
nome e CNPJ, e descrever possíveis abusos ou distorções
trabalhistas sem precisar identificar-se. As informações
Jurídica do Sindicato.

Com a palavra, o Presidente!
		

www.secvgaf.org.br
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Para aparelhos

Amigo trabalhador,

É com muita satisfação que lançamos uma nova
ferramenta de comunicação com você. O aplicativo
SECVGAF, construído e pensado com muito carinho,
tem como objetivo criar um novo elo entre o SECVGAF
e você. Agora estamos no seu celular! Você pode
ter acesso, de maneira mais simplificada, a todas as
informações do seu sindicato. Com essa ferramenta o
SECVGAF dá mais um passo em direção ao futuro!

Em tempo!
Um aplicativo móvel conhecido normalmente por seu nome abreviado app, é um software desenvolvido para
ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel: smartphone e/ou tablet. Este aplicativo pode ser instalado no
dispositivo, pelo usuário através de uma loja on-line, tais como Google Play, App Store ou Windows Phone Store.
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Saiba como baixar!
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Planejamento Estratégico 2016
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Diretoria e Colaboradores traçam metas e objetivos
para o SECVGAF
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N

os dias 20 e 21 de novembro, colaboradores e
diretores do SECVGAF iniciaram o processo de
elaboração do Planejamento Estratégico do
Sindicato para o ano de 2016. O encontro, no Hotel Magna,
teve como proposta refletir sobre o papel da entidade
na prestação de serviços e na luta pela valorização dos
trabalhadores em supermercado, traçando metas e
objetivos para a construção de um futuro ainda mais
promissor e garantidor de direitos e conquistas.
No primeiro dia, o presidente do SECVGAF, Milton Melo,
abriu o encontro falando da importância em planejar o
futuro e em traçar metas para concretizá-lo. Em seguida
Reginaldo de Aguiar, Supervisor Técnico do DIEESE/
CE, foi convidado para falar sobre trabalho abordando

questões históricas na evolução do movimento sindical
brasileiro, embasando os profissionais do Sindicato
para o desenvolvimento das suas atividades com os
sindicalizados.
No sábado o encontro foi coordenado pelas
funcionárias Leila Melo e Elania Moreira que debateram
com os participantes sobre as principais características
da entidade, construindo, a muitas mãos, a resposta
para a pergunta mais importante do dia: “Qual é o nosso
negócio?”. Com base no debate realizado durante os dois
dias, a Instituição elabora seu Planejamento Estratégico,
que funcionará como guia para a obtenção de bons
resultados, vislumbrando novas conquistas e crescimento
para todos.

Copa SECVGAF

Pinheiro Supermercado é campeão da Copa SECVGAF

O

Pinheiro Supermercado é o Campeão da Copa
SECVGAF 2015. A partida final, realizada dia 8 de
novembro, ocorreu no Racha Society e contou
com torcedores e representantes do SECVGAF. O Center
Box chegou a sua segunda final ficando, mais uma vez,
com a segunda colocação. Os dois gols, que garantiram
a vitória do Pinheiro, saíram dos pés de Claudivan e
Glauberg.
Após a vitória o Vice-Presidente do SECVGAF, Ivânio
Lopes, entregou medalhas e distribuiu os brindes em
nome de toda a diretoria.

Melhor goleiro e artilheiro

Darlinson, atleta do Pinheiro, foi considerado o melhor
goleiro da Copa e a artilharia ficou com o atleta Alexandre.

Com informações da Federação Cearense de Futebol

Movimento Sindical

SECVGAF participa de Congresso da UGT

O

SECVGAF participou, entre os dias 25 e 27
de novembro, da 3ª Plenária Nacional dos
Dirigentes Sindicais Comerciários da UGT que
teve como objetivo discutir o momento sócio econômico
e traçar diretrizes e estratégias em defesa desta que é
uma das categorias mais afetadas pela conjuntura atual.
Vários dirigentes tiveram a oportunidade de se
manifestar, demostrando unanimidade na preocupação
de se buscar adoção de medidas urgentes que possam

proteger o emprego e a renda do trabalhador do
comerciário.

Presença do SECVGAF

Thiago Pinheiro, Advogado do SECVGAF, participou
da mesa de abertura do encontro e na sexta-feira, 27
de novembro, Leila Melo e Julyanna Albuquerque,
juntamente com o advogado do sindicato, participaram
da palestra sobre Comunicação Sindical.

NOTÍCIAS

Artigo

T

erminamos o ano de 2015 contabilizando muitas vitórias. Essas conquistas abrem importantes
precedentes para a expansão de novos direitos.
Avançamos no ganho real para o trabalhador em supermercado, mas avançamos, também, em pautas sociais,
gerando visibilidade para nossa categoria. Tudo isso faz
parte, amigo trabalhador, de uma perspectiva mais ampla da nossa importância, gerando efeitos significativos
no momento da negociação.
Nos sentamos para negociar anualmente, cada vez
mais conscientes. Construímos valor, agregamos politização aos nossos embates. Estamos preparados.
Temos conhecimento para discernir e fazer as melhores escolhas.
Evoluímos em aspectos fundamentais, planejamos e
avaliamos as tomadas de decisões e analisamos as melhores alternativas.
Isso nos dá segurança! Mesmo com a crise politico
econômica que se apresenta em 2016 iremos negociar
com ainda mais vigor, com ainda mais empenho. Queremos garantir ganhos reais, que tenham impacto na melhoria de vida do trabalhador e da sua família. Não pouparemos esforços!

Esse
engrandecimento da nossa categoria só é possível,
pois temos ao nosso
lado o trabalhador que
nos apoia e excelentes
profissionais que se dedicam diariamente na
busca por soluções e
caminhos a seguir. Meu
muito obrigado a todos
que fazem parte do SECVGAF!
Desejo a todos Feliz
Natal e Feliz 2016! Vamos em frente! Vamos
à luta!

Milton Melo

www.secvgaf.org.br

Construímos valor

Presidente do SECVGAF

Setor Jurídico

O

setor jurídico do SECVGAF orgulha-se em
desempenhar o papel de garantidores do bemestar da força-motriz que é o trabalhador em
supermercado, a dignidade de suas condições de trabalho
e a justa remuneração que lhe cabe. Por isso trabalhamos
diuturnamente para garantir relações trabalhistas justas e
humanizadas. A seguir alguns processos que transitaram
em julgado, ou seja, não cabe recurso pela parte adversa.

Causas de demissão sem justa causa

A reclamante ingressou com queixa trabalhista
pleiteando a reintegração ao trabalho face a demissão
sem justa causa quando se encontrava gestante. Foi
demonstrado a impossibilidade de reintegração durante
o processo, motivo pelo qual foi solicitado a indenização
substitutiva. Dessa forma, a ação teve êxito totalmente
procedente com a condenação da empresa reclamada
ao pagamento de todas as verbas rescisórias desde a

data da demissão até cinco meses e quinze dias após o
nascimento do filho.
O reclamante ingressou com queixa trabalhista
pleiteando a reversão da demissão por justa causa
em razão de suposta indisciplina e insubordinação.
Entretanto, o órgão julgador entendeu que não havia
motivos para a aplicação da justa causa pela empresa.
Dessa forma, reverteu a rescisão para sem justa causa,
condenando a empresa reclamada ao pagamento de
todas as verbas trabalhistas devidas.

Causa ganha pelo descumprimento da CCT

A reclamante ingressou com a queixa trabalhista
pleiteando o pagamento do auxílio alimentação entre
o período de janeiro a julho/2015. Dessa forma, a ação
foi julgada totalmente procedente, com o pagamento
do auxílio alimentação do período, além de multa por
descumprimento da convenção coletiva de trabalho. A
empresa reclamada recorreu da decisão, sendo que o
recurso não foi provido.
Outra reversão de demissão por justa causa. Foi
feito justiça. O trabalhador ingressou com reclamação
trabalhista pleiteando a reversão da demissão por justa
causa em razão de suposta improbidade. Em 1ª instância,
o Juízo entendeu que não havia motivos para a aplicação
da rescisão motivada pelo empregador. A empresa
recorreu, sendo que novamente perdeu em 2ª instância.
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O SECVGAF garante expressivas vitórias em favor do
trabalhador

NOTÍCIAS

Curtas

Microlins garante desconto de 40% para associado SECVGAF

O

SECVGAF, pensando sempre no crescimento profissional do trabalhador em supermercado, fechou uma
parceria com a maior empresa de cursos profissionalizantes do País. Com mais de 24 anos de história a
Microlins já formou e encaminhou mais de 4 milhões de alunos e possui cerca de 10.000 colaboradores.
Em suas unidades, a Microlins oferece mais de 40 opções de cursos profissionalizantes nas áreas de Administração e
Negócios, Atendimento, Vendas, Turismo, Saúde e Idiomas.

Diferencial para associado SECVGAF

www.secvgaf.org.br

O associado SECVGAF e seus dependentes terão desconto de 40% nos cursos Microlins das sedes de Fortaleza
e Maracanaú. Para adquirir o benefício é necessário que o associado apresente uma declaração do SECVGAF no ato
da inscrição. A inscrição é realizada na sede da Microlins: Rua Floriano Peixoto, 1040 (ao lado da Caixa Econômica da
Duque de Caxias).

Nutricionista fala para as gestantes do Pinheiro Supermercados

A

equipe do SECVGAF esteve dia 14 de agosto
no Pinheiro Supermercados da Godofredo
Maciel. O convite, surgido através do recursos
humanos da empresa, teve o objetivo de esclarecer e
informar para as trabalhadoras grávidas a importância
da alimentação saudável. Em clima de bate-papo a
Nutricionista do SECVGAF, Michele Melo, falou por uma
hora sobre os cuidados nesse período tão importante
para a mulher. Confira algumas recomendacões da
nutricionista durante a gravidez:
1) Fazer pelo menos três refeições por dia e dois lanches
saudáveis por dia;
2) Ficar atento ao consumo extra de alimentos
gordurosos e doces;
3) Diminuir a quantidade de sal na preparação e no
consumo de alimentos industrializados;
4) Beber de 6 a 8 copos de água por dia;
5) Abster-se de fumo e álcool.
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Nutricionista fala para as gestantes
do Pinheiro Supermercados

Setores do SECVGAF agora atendem com hora marcada

O

setor jurídico do SECVGAF, pensando sempre na comodidade e no conforto do associado, atende, desde julho, com hora marcada. O atendimento presencial no jurídico funcionará de 08h ás 17h e a marcação deverá
ser feita através do telefone 3254.1904.
As reclamações trabalhistas também serão previamente marcadas e o trabalhador deverá informar do que se
trata seu processo sendo orientado conforme a demanda. Esse atendimento, especificamente, ocorrerá de segunda a sexta-feira de 12h às 16h e o trabalhador já sairá do sindicato com a data da audiência marcada.

Homologação também com hora marcada

O Setor de Homologação do SECVGAF atende também com hora marcada. Isso é mais conforto e praticidade na
hora de homologar. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira e o agendamento, como acontecia ateriormente, é realizado através do nosso site (www.secvgaf.org.br).

Boas festas!
O SECVGAF deseja um 2016 repleto de alegria
e novos desafios. Que a graça do Pai embale
nossas famílias nesse recomeço!

