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Editorial

Na constante defesa dos trabalhadores
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A função primordial da atividade sindical é defender
os trabalhadores, lutando por melhorias salariais e das
condições laborais. Nosso sindicato vai além e afirma
em sua missão a defesa de relações trabalhistas justas
e humanizadas. O que queremos dizer com isso? Que
pregamos um mundo do trabalho ditado menos pelo
capital e mais pelo ser humano. O que queremos é
o desenvolvimento justo para todos, empregados e
empregadores.
Com esta filosofia, foi gestada a Convenção Coletiva
de Trabalho de 2014. O documento, assinado em janeiro,
é resultado de várias negociações com o sindicato
patronal. Apresentamos nesta edição nossas novas
conquistas: aumento do piso salarial, reajuste acima
da inflação, inclusão de cláusula sobre auxílio-refeição
e acréscimo de 20% na ajuda de custo em feriados.
O SECVGAF segue na luta neste ano. O calendário de
reuniões para a Convenção Coletiva de 2015 já está

definido. O sindicato buscará avançar ainda mais, sempre
em defesa da categoria.
Atuar a favor dos empregados de supermercados e
mercadinhos envolve também dialogar com os setores
público e privado, afirmando as demandas da luta
trabalhista. Com esse intuito, o presidente do sindicato
participou de evento com o Ministro do Trabalho e
Emprego, Manoel Dias. Confira matéria na página 6.
Defender os trabalhadores também passa por
promover a saúde e o bem estar, como fez o SECVGAF
em evento comemorativo ao Dia da Mulher, realizado em
12 de março no Super do Povo do Cambeba, e também
na II Pedalada, em 26 de janeiro. Os dois eventos são
destaques nessa edição de nosso informativo.

Boa leitura!

Garota Supermercado 2014
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Dia 1 0 de Maio você não pode perder o concurso
de beleza que vai dar o que falar!
PREMIAÇÃO:
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1º lugar: Viagem com acompanhante para Natal-RN
2º lugar: Um “dia de beleza” em salão na cidade de
Fortaleza
3º lugar: Produção de um book fotográﬁco proﬁssional

Rua Jaime Benévolo, nº 1059,

José Bonifácio - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3254-1904

E-mail: garotasupermercado2014@secvgaf.org.br
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Convenção Coletiva 2014 traz conquistas
para a categoria

Ação do Sindicato garante aumento do piso salarial, reajuste para todos os trabalhadores, melhorias no
auxílio refeição e na ajuda de custo em feriados.

A

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o ano
de 2014 assinada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios
de Fortaleza e Região Metropolitana (SECVGAF) e o sindicato patronal do ramo garantiu benefícios para os cerca de
30 mil empregados em supermercados e mercadinhos de
Fortaleza.
O documento é fruto de debates e negociações ao longo
de todo o ano de 2013 sobre questões relativas a reajustes,
pisos salariais, benefícios, direitos e deveres de trabalhadores e empregadores.
“Nossa missão é a defesa de relações trabalhistas justas
e humanizadas. Implementar essa missão em todas as ações
do Sindicato é lutar diariamente por melhores condições
de trabalho, pela prestação de um serviço digno e pelos
direitos trabalhistas daqueles que se dedicam no comércio varejista de gêneros alimentícios de Fortaleza e Região
Metropolitana. Temos o compromisso de seguirmos na luta
para avançarmos cada vez mais”, afirma o presidente do SECVGAF, Milton Melo.

Piso salarial em grandes supermercados passa
para R$ 810

Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS ECONÔMICOS com até 10 (dez) EMPREGADOS, desde que comprovem através do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados no município de Fortaleza:
Empacotadores em geral: R$ 730,00 (setecentos e trinta
reais);
Os demais empregados: R$ 780,00 (setecentos e oitenta
reais).
Para funcionários das EMPRESAS e/ou GRUPOS ECONÔMICOS com mais de 10 (dez) EMPREGADOS, desde que comprovem através do CAGED – Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados no município de Fortaleza:
Empacotadores em geral: R$ 730,00 (setecentos e trinta
reais);

Os demais empregados: R$ 810,00 (oitocentos e dez reais). Com o reajuste, a categoria passa a ter o maior piso do
comércio de Fortaleza.
Os trabalhadores que ganham acima do piso receberam
reajuste de 7,5%, valor acima da inflação, tendo portanto
ganho real.

Conquista histórica: direito ao auxílio refeição

Outra vitória da categoria foi a inclusão de cláusula sobre
auxílio refeição na CCT 2014. Agora, todas as empresas devem fornecer este auxílio em forma de tickets ou similares,
no valor de R$ 5,00 por dia, num total de 26 dias por mês, a
cada empregado. Ficam desobrigadas do fornecimento deste auxílio apenas as empresas que fornecem refeições a seus
empregados em restaurantes próprios ou refeitórios.

Valor da ajuda de custo em feriados aumenta 20%

A Convenção Coletiva 2014 traz ainda benefícios para
o trabalhador com reajuste de 20% na ajuda de custo aos
feriados. O valor pago ao empregado sempre que exercer
atividade laboral em feriado passou de R$15 para R$18 por
dia. A lista com todos os feriados do ano e suas respectivas
datas está disponível no site do sindicato em www.secvgaf.
org.br/feriados.php

SECVGAF segue na luta por mais benefícios para
os trabalhadores

O presidente do SECVGAF, Milton Melo, aponta que a
Convenção Coletiva 2014 representa um avanço para a categoria, mas que a luta por mais benefícios para a categoria
segue. “Essas são conquistas de todos! Contudo, sabemos
que ainda não é o suficiente e não cederemos nesta luta.
O calendário de discussão para a Convenção Coletiva 2015
já está definido. Seguiremos batalhando por mais justiça e
dignidade para nossa honrada força de trabalho”, afirma.
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Adquira já o seu exemplar na sede do
SECVGAF ou acesse a versão virtual:
http://bit.ly/1oQMiZN
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SECVGAF celebra o Dia da Mulher levando saúde e
bem estar para as trabalhadoras
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Milton Melo, Presidente do SECVGAF, abre palestra em
comemoração ao Dia da mulher

A enfermeira, Léa Dias,esclarece dúvidas das colaboradoras
do Supermercado Super do Povo

sobre câncer de mama, distribuição da 2ª edição do gibi Turma do Sindicato e de outros brindes e sorteio de massagens.
“As mulheres são parte fundamental em nossa categoria
e em nossas vidas. Homenageá-las é afirmar nosso compromisso com a defesa dos direitos conquistados pelas mulheres”, afirmou Milton Melo, presidente do SECVGAF.
A palestra foi realizada pela enfermeira Léa Dias Pimentel, Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Foi um momento de esclarecimentos sobre o importante
tema do câncer de mama. O SECVGAF sorteou ainda, entre
as participantes do evento, massagens e limpeza de pele,
promovendo o bem estar da mulher trabalhadora.
As colaboradoras do Super do Povo confraternizaram
depois da palestra

E

m homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em
8 de março, o SECVGAF realizou na manhã do dia
12 de março evento de valorização da força de trabalho feminina no Super do Povo do Cambeba. A iniciativa,
voltada exclusivamente para mulheres, contou com palestra

História em quadrinhos

A 2ª edição do gibi Turma do Sindicato é temática e fala
sobre os direitos da mulher no mercado de trabalho, como
licença maternidade, estabilidade da gestante, auxílio-creche, limites de peso e afins. A história em quadrinhos está à
disposição de todos os trabalhadores na sede do SECVGAF e,
em breve, no site do sindicato.

FUI, VI E GOSTEI!
“Hoje foi um dia muito especial por que pudemos perceber a importância da prevenção. Essa é a maior causa de mortes entre mulheres. Eu pretendo me prevenir e vou
passar essa informação para as mulheres da minha família.”

Ligia – Colaboradora Super do Povo

“A informação repassada hoje foi extremamente importante por que as vezes descuidamos do nosso corpo. É imprescindível que a mulher acorde para a necessidade da
prevenção do câncer de mama.”

Gislene – Colaboradora Super do Povo
“Tu és divina e graciosa
Estátua majestosa
No amor
Por Deus esculturada
E formada com ardor
Da alma da mais linda flor”
ROSA - Pixinguinha

Uma homenagem do
SECVGAF a todas as mulheres!
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II Pedalada SECVGAF: mova-se para uma vida
saudável

A Pedalada SECVGAF já faz parte do calendário anual de
ações da entidade. O presidente do Sindicato, Milton Melo,
acredita que essa ação conscientiza para a importância do
cuidado com a saúde mas é, acima de tudo, um excelente
momento de confraternização entre os trabalhadores. A III
Pedalada está programada para acontecer em agosto de
2014.

O

Sindicato realizou, dia 26 de janeiro, a segunda edição da Pedalada SECVGAF que teve como
tema: Mova-se para uma vida saudável. O evento
reuniu cerca de sessenta participantes, entre sindicalizados,
diretores e colaboradores do SECVGAF. A Pedalada partiu da
sede do Sindicato, onde foi oferecido um café da manhã e
também a distribuição de bolsas e camisetas. Os participantes percorreram algumas das principais vias de Fortaleza,
como as avenidas Domingos Olímpio, Monsenhor Tabosa e
Beira-Mar.

Gostei!
Jacinta do Nascimento, Diretora SECVGAF, apoia a incitiva que, segundo ela, estabeleceu-se como ferramenta de
integração social entre os que fazem a categoria. “Acho um
momento rico e por isso deve ser estabelecido como iniciativa recorrente. É fundamental que nós incentivemos a saúde
dos nossos sindicalizados e colaboradores. “
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Encontro

SECVGAF participa de evento com Ministro
do Trabalho
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C

onstruir boas relações é de fundamental importância na vida sindical, pelo necessário caráter político e social da representação dos trabalhadores. O
presidente do SECVGAF, Milton Melo, participou em 14 de
fevereiro de café da manhã com o Ministro do Trabalho e
Emprego, Manoel Dias. O evento foi realizado no auditório
da Faculdade da Câmara dos Dirigentes Lojistas (FCDL), no
Centro de Fortaleza.
O ministro Manoel Dias destacou a importância da qualificação profissional e da participação política através do
sindicalismo para o trabalhador brasileiro. “Foi um excelente
momento para refletirmos sobre pautas importantes para o
trabalhador. O ministro nos disse pessoalmente estar à disposição para ouvir nossas reivindicações”, disse o presidente
do SECVGAF, Milton Melo.
Manoel Dias indicou também atenção à rotatividade no
mercado de trabalho, que foi tema de seminário nacional
promovido pelo MTE e pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) nos dias 11 e
12 de março, em Brasília.

Iniciativa
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Sindicato entrará na justiça com ação coletiva
solicitando revisão do FGTS

A

remuneração das contas vinculadas ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sofreu uma
defasagem em sua correção nos últimos 15 anos.
Milhares de ações na Justiça pedem a correção do FGTS pela
inflação, que tem superado regularmente a Taxa Referencial
(TR), usada para fazer a atualização dos saldos do fundo no
período de 1999 a 2013.
Atento na defesa dos trabalhadores, o setor jurídico do
SECVGAF prepara ação coletiva solicitando revisão dos valores do FGTS dos empregados da categoria que tiveram ou
tenham algum saldo em seu FGTS entre 1999 e 2013. Quem
desejar ingressar na ação deve entrar em contato com a Assessoria Jurídica do Sindicato pelo telefone (85) 3254-1904
até o fim de março.

É O SECVGAF LUTANDO
PELOS SEUS DIRETOS!

SECVGAF oferta curso
de inglês gratuito
Segunda e quinta-feira:
de 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00
Exclusivo para associado! Últimas vagas!

Ligue: (085) 3254. 1904
Email: leila@secvgaf.org.br

