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A rotatividade de trabalhadores em diversos setores e, mais especificamente, no ramo do
comércio varejista de gêneros alimentícios foram o tema da audiência pública realizada no
dia 09 de junho, na Assembleia Legislativa do Ceará. A audiência foi solicitada pela deputada
Fernanda Pessoa.
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Editorial

Por mais qualidade de vida

www.secvgaf.org.br

O

compromisso do SECVGAF é com o trabalhador. Esse compromisso envolve a defesa dos
direitos e a promoção de relações de trabalho
justas, mas também passa pela atenção à qualidade de
vida dos homens e mulheres que diariamente dedicam-se ao comércio varejista de alimentos.
O Sindicato preza pela famosa citação latina mens
sana in corpore sano (uma mente sã num corpo são).
Somos todos trabalhadores e sabemos a importância do
bem-estar físico e mental para exercermos nossas atividades cotidianas, sejam elas profissionais ou pessoais.
Assim, o SECVGAF age na defesa da categoria, lutando pela diminuição da rotatividade nos supermercados,
tema que levamos para discussão na Assembleia Legislativa do Ceará em audiência pública em junho. Confira
nossa matéria de capa sobre esta iniciativa.
É imbuído deste espírito de valorização de nosso trabalho por mais qualidade de vida que nosso presidente,

NUTRICIONISTA
Atualize
seu cadastro
É NO SEU SINDICATO!
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Caro Sindicalizado, o SECVGAF, seu
Marque já a sua consulta e fique em dia
Sindicato,
está atualizando o seu
com a sua saúde!
Cadastro!
Para que ele seja ainda melhor, mais ágil e
esteja cada vez mais perto de você,
contamos com a sua colaboração.
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na
É Informe-se
simples, fácil
e rápido!

Milton Melo, finca a bandeira da redução da jornada de
trabalho no país em artigo de opinião, que também foi
publicado no jornal O Povo.
Mas como pensar em qualidade de vida não é apenas lutar por um trabalho mais justo, o Sindicato investe
também em saúde e lazer. Em 24 de agosto, a III Pedalada SECVGAF reuniu trabalhadores com o tema “Esporte
é saúde” em um animado passeio ciclístico. E essa não é
a única iniciativa em prol do esporte: a bola já rola para
a edição 2014 da tradicional Copa SECVGAF de Futebol
Society.

É o SECVGAF trabalhando por mais
qualidade de vida!

Saúde da Criança:

É aOhora
sua qualificação
melhorda
remédio
é a prevenção!
profissional!
SECVGAF fecha parceria com a UNOPAR
- Educação à Distância
- Graduação, Pós-Graduação e Cursos Livres
- Descontos de 10% a 20% para sindicalizados e dependentes.

Mais informações:
(85) 3099.9217
www.unopar.br

recepção do
SECVGAF!
Acesse:

http://secvgaf.org.br/dados_a.php
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NOTÍCIAS

Assembleia Legislativa

O Presidente do SECVGAF defendeu a observância dos
impactos para o trabalhador e para a economia

Da esq. p/ dir.; José Maria Ferreira (CUT), Milton Melo (SECVGAF),
Deputada Fernanda Pessoa, Ediran Teixeira (DIEESE), Reginaldo
de Aguiar (DIEESE) e Antônio Carlos Moreira (ACESU).

www.secvgaf.org.br

Rotatividade em supermercados de
Fortaleza é tema de audiência pública

A
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Diretores do SECVGAF prestigiaram o evento

representante da Acesu falou sobre os diversos cursos de
capacitação ofertados aos trabalhadores.

Formação Específica
Milton Melo aproveitou o espaço da audiência para informar que o Secvgaf está com um projeto de formação em
andamento, com previsão de execução a partir da inauguração da nova sede do Sindicato. O projeto oferecerá cursos
específicos para o ramo de supermercados, preparando os
trabalhadores para as tarefas específicas na empresa.

Qualificação
Um dos pontos enfatizados na audiência foi a incoerência do discurso de desqualificação dos profissionais, argumento patronal para justificar a alta rotatividade. O técnico
do Dieese, Ediran Teixeira, explicou que as pesquisas do
Departamento apontam o contrário: a média de estudo do
trabalhador aumentou, com a maioria tendo ensino médio
completo e até investindo no ensino superior.
Os representantes da classe trabalhadora defenderam
que os baixos salários, a jornada de trabalho extensa e a falta de estímulo das empresas dificultam a continuidade dos
estudos e da qualificação do trabalhador. O presidente do
Secvgaf deu o exemplo das baixas inscrições no curso de
inglês gratuito ofertado pelo Sindicato. Segundo ele, a justificativa dos trabalhadores é de que falta tempo e estímulo
das empresas para aprender uma outra língua.
Durante o debate sobre a alta rotatividade do setor, o

A assessoria jurídica do SECVGAF presente na Audiência Pública
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rotatividade de trabalhadores em diversos setores e, mais especificamente, no ramo do comércio
varejista de gêneros alimentícios foram o tema da
audiência pública realizada no dia 09 de junho, na Assembleia Legislativa do Ceará. A audiência foi solicitada pela
deputada Fernanda Pessoa que observou a importância da
discussão do tema.
Além da deputada requisitante, participaram do debate
o presidente do Secvgaf, Milton Melo; os técnicos responsáveis pela Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese, Ediran Teixeira e Reginaldo de Aguiar; o diretor estadual
da Central Única dos Trabalhadores – Ceará (CUT-CE), José
Maria Ferreira; e o representante da Associação Cearense de
Supermercados (Acesu), Antônio Carlos Moreira de Brito.
O presidente do Secvgaf explicou a preocupação da
categoria com os números da rotatividade em supermercados. O Sindicato homologou 2.523 rescisões de contratos de
trabalho em supermercados de Fortaleza apenas nos cinco
primeiros meses de 2014. Em 2013, foram 4.957 rescisões,
número 17% maior que o registrado dois anos antes. Se a
média de 2014 persistir, serão mais de 6.000 desligamentos,
aumento de 22% em um ano. “Acrescenta-se que esses dados não levam em conta as rescisões com menos de 12 meses de trabalho. Se contássemos com isso, os números da rotatividade seriam bem maior”, acrescentou.		
A deputada Fernanda Pessoa enfatizou o papel da audiência pública em buscar soluções para a superação desse
problema e a necessidade de reconhecer a importância dos
trabalhadores de supermercados: “Essa categoria merece
condições de trabalho dignas e a rotatividade é um grande
gargalo para conseguirmos isso”.

NOTÍCIAS

Conquista

Dia do Empregado em Supermercado já é lei

www.secvgaf.org.br

O

Diário Oficial do Estado do Ceará de 2 de julho de
2014 é histórico para nossa categoria. Ele traz a Lei
15.616/2014, que institui o dia 11 de novembro
como Dia do Empregado em Supermercado no Ceará. A Lei
já havia sido aprovada na Assembleia Legislativa por iniciativa de projeto da deputada estadual Fernanda Pessoa.
Agora, a Lei foi sancionada pelo governador Cid Gomes
e publicada em Diário Oficial. Portanto, está em vigor, com
nossa data já inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará.
“Esta Lei é um reconhecimento da sociedade à nossa categoria, tão trabalhadora e tão importante para o Ceará, e
à nossa organização sindical”, afirma o presidente do SECVGAF, Milton Melo. A deputada estadual Fernanda Pessoa, autora do projeto de lei que levou a essa conquista, explica que
realizou esta iniciativa “em virtude da representatividade da
categoria e de sua inquestionável relevância para a economia do Estado do Ceará”.
Data cívica – A inclusão do Dia do Empregado em Supermercado no calendário do Estado garante nossa data como
um marco oficial para a categoria, mas não estabelecendo o
11 de novembro como feriado.

Artigo

Direitos trabalhistas não são negociáveis
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O

Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista
de Gêneros Alimentícios de Fortaleza e Região Metropolitana (SECVGAF) informa aos trabalhadores
e à sociedade que os direitos trabalhistas são inegociáveis.
Benefícios como recebimento integral do valor da multa
de 40% (quarenta por cento) do FGTS e o cumprimento ou
indenização do aviso prévio, em caso de demissão sem justa
causa, são direitos trabalhistas irrenunciáveis pelo trabalhador.
O SECVGAF esclarece que a renúncia de tais direitos
configura uma rescisão fraudulenta, acarretando prejuízos
financeiros ao trabalhador e a Previdência Social.
Nossa entidade sindical defende a legislação trabalhista

e espera que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos em todas as empresas. Os empregados
da categoria podem contar com
o apoio do setor jurídico do sindicato para retirar dúvidas e obter
assessoria jurídica na garantia do
cumprimento dos seus direitos.

Milton Melo
Presidente do SECVGAF

CIPA

Sindicato participa do SIPAT do Supermercado
G BARBOSA

O

SECVGAF marcou presença na Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho do Supermercado (SIPAT) do Supermercado G Barbosa. O Sindicato foi convidado a fechar o dia de palestras e convidou
o Técnico do Trabalho Gilson Souza para tratar da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
O advogado, Dr. Thiago Pinheiro, e o assessor jurídico,
Roberto Alencar, abriram a palestra alertando sobre a importância da CIPA no ambiente de trabalho e sobre as questão
legais que implicam a sua correta execução.

Importância da CIPA

Para Gilson Souza, técnico do trabalho, a CIPA é importante por que é através dela que a segurança do trabalhador
está garantida. “O Cipeiro monitora e cuida do bem estar
físico do trabalhador e é por isso que o SECVGAF está investindo”, afirma ele.

Gilson de Souza (Técnico do Trabalho), Roberto Alencar
(Assessor Jurídico SECVGAF) e Thiago Pinheiro ( Advogado
SECVGAF)

NOTÍCIAS

Saúde

A turma da pedalada esperando a largada inicial

O

Sindicato realizou em 24 de agosto a III Pedalada
SECVGAF. A terceira edição do passeio ciclístico
teve como tema “Esporte é saúde”, e foi esta a
marca de uma manhã de alegria e disposição para a atividade física para todos os participantes.
A operadora de caixa Maria Eliene, que há 7 meses trabalha na rede G Barbosa, foi só elogios para o evento. “Foi
ótimo, um domingo bem diferente. Eu gosto do trabalho do
sindicato”, resumiu.
A pedalada teve concentração na sede do SECVGAF às
7h, com café da manhã e distribuição de brindes. Em se-

Os participantes da Pedalada durante parada na Avenida
Beira Mar

guida, o grupo pedalou até a Av. Beira Mar, aproveitando
a beleza de uma manhã de sol na orla de nossa cidade. O
percurso encerrou com retorno para a sede do sindicato.
“A Pedalada é sempre um momento especial. O evento estimula a prática de exercícios físicos e uma vida mais
saudável. Queremos que o trabalhador esteja atento ao que
faz bem, à qualidade de vida, pensando além do trabalho e
das obrigações do dia a dia. Pedalar é uma ótima maneira
de despertar para isso e também para pensarmos em uma
cidade mais sustentável”, afirma Milton Melo, presidente do
SECVGAF.

www.secvgaf.org.br

III Pedalada SECVGAF reafirma compromisso do
Sindicato com a saúde do trabalhador
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SECVGAF realiza fiscalização em supermercados

O

Sindicato segue seu papel de defensor do direito dos trabalhadores. Depois da implantação do Sistema de Controle de Denúncias (SICODEN), o SECVGAF passa a apurar estas denúncias in loco. O funcionário do setor jurídico do
Sindicato, Alex Fidelis, é quem irá realizar as visitas
de fiscalização quando alguma
reclamação for registrada por
um empregado de supermercado.
O assessor jurídico do SECVGAF, Roberto Alencar, explica que “o representante do
sindicato, munido do relatório
de fiscalização e laudo de constatação, averiguará as condições de trabalho dos funcionários da empresa fiscalizada”,
de acordo com o tema denunciado. Depois da fiscalização, o
relatório será preenchido e assinado pelo fiscal, e o laudo de
constatação informará as medidas que deverão ser realizadas pela empresa denunciada.
Você, trabalhador, tem
uma denúncia? Quer que o
SECVGAF apure sua condição
de trabalho? Entre em contato
com nosso setor jurídico no telefone (85) 3254.1904, nos dias
úteis das 8h às 17h.
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Fiscalização

NOTÍCIAS

Copa SECVGAF

www.secvgaf.org.br

Copa SECVGAF 2014 começa com chuva de gols
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Equipe do Supermercado Centerbox

A

Copa SECVGAF de Futebol Society está de volta! A
edição 2014 do torneio que reúne empregados de
supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana conta com 16 equipes participantes. A disputa começou
em 13 de agosto.
A bola mal começou a rolar e muita rede já balançou. Nas
dez primeiras partidas realizadas, foram marcados 33 gols.
Média de mais de três gols por jogo e apenas um cartão vermelho aplicado em campo, o que mostra que os jogadores
andam bem disciplinados e com foco no bom futebol.
A Federação Cearense de Futebol Society (FCFS) é quem
organiza a competição. Os jogos ocorrem sempre às segundas e quartas-feiras à noite, nos campos do Racha Society,
no bairro de Messejana (Rua Joselita Parente, 780), próximo
à BR-116.
Integração – A Copa é mais uma das atividades de lazer
oferecida pelo SECVGAF para os trabalhadores da categoria.
Além do bom futebol apresentado pelos participantes, o tor-

Equipe do Supermercado Estrela

neio é tradicionalmente marcado pela integração entre as
equipes dentro e fora de campo. “Continuaremos trabalhando para estimular hábitos saudáveis e melhorar a qualidade
de vida de nossos companheiros”, diz Milton Melo, presidente do SECVGAF.
A disputa – As equipes estão divididas em dois grupos de
8 times cada. No grupo A, estão as seguintes equipes: Super
Lagoa CD, Super do Povo José Walter, Guará Supermercado,
Super Ana Risolange, Nidobox, Centerbox, Frangolândia e
BomPreço. No grupo B, estão: Super do Povo CD, G Barbosa,
Pinheiro, Panorama, Cometa, Super Lagoa Parangaba, Super
Lagoa Luciano Cavalcante e Supermercado Estrela.
“A organização da Copa é sempre voltada para estimular
a participação neste torneio que sempre apresenta um bom
futebol. Apostamos que esse ano não será diferente e, mais
uma vez, será um sucesso”, explica Regis Melo, presidente
da FCFS.

As informações da Copa SECVGAF 2014 serão atualizadas durante a disputa no site da FCFS. Para acompanhar, basta
acessar o endereço http://bit.ly/secvgaf2014

Palestra

SECVGAF realiza palestra sobre a Saúde do Homem

O

Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza e Região
Metropolitana (SECVGAF), em parceria com o
Supermercado ANALI, realizou, dia 12 de agosto, palestra
sobre a saúde do homem. Dr. Denis Bessa, médico do SECVGAF, alertou sobre a importância do exame de próstata,
da atividade físico e da constante observância da boa alimentação.
De acordo com o presidente do SECVGAF, Milton Melo,
a palestra está inserida dentro de um plano de ação voltada
para a saúde do trabalhador em supermercado. “O Sindicato busca atuar de maneira proativa nos locais de trabalho.
Ainda temo muito a fazer”, afirmou ele.

O Presidente do SECVGAF, Milton Melo, abriu palestra sobre
saúde do homem

