EDITORIAL

Torneio dos comerciários agita evento do
SECOM no dia do trabalhador no SESC
A final do torneio dos comerciários, organizado pelo
SECOM/GV foi muito disputada. Após o quadrangular
Entre as equipes da Farmácia Indiana, Esquinão
da Avenida, Casa Realeza e Ricardo Eletro, foram
pra grande final os times da Farmácia Indiana e do
Esquinão da Avenida. As equipes souberam
valorizar a final e fizeram um grande jogo,
sendo que, por 3 X 1 a equipe da Farmácia
Indiana sagrou-se a grande campeã do torneio.

Diretores do SECOM na área onde pretendem
instalar o restaurante do comerciário.
“ Não é nada fácil, aqui precisamos matar um leão
por dia”. Com essa expressão os diretores do
SECOM/GV Francisco Brandão, Sidení de Castro
e Fernando Corrêa, traduzem todo o esforço que os
membros do sindicato precisam para atender a
todas as expectativas e necessidades dos filiados.
Muita coisa já foi conquistada como: a sede
própria, que oferece totais condições de
atendimento ao comerciário, através do setor
jurídico, uma grande conquista foi a implantação
da clínica do comerciário, que apesar de toda a
qualidade investida ainda é pouco utilizada pelos
filiados e vem muito mais por aí. Nos planos
futuros da diretoria estão entre outros benefícios a
implantação do restaurante do comerciário, para
atender a esta classe que merece. “O comerciário
precisa se unir para tornar viável estas
realizações” finalizam os diretores.
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SECOM RENOVA O ACORDO COM AS LOJAS DO GV SHOPPING
Após intensa negociação, a diretoria do SECOM/GV conseguiu garantir a manutenção por mais dois anos sob o
acordo com os lojistas do GV Shopping, que garantem aos comerciários do local o direito à remuneração extra tanto
pelos domingos, quanto pelos feriados trabalhados e ainda uma folga na semana subsequente à este domingo e ou
feriado trabalhado.
Ficou também acertado os feriados que as lojas do GV Shopping não funcionarão durante o ano, são eles:
01- 1º de janeiro,
04 - 1º de maio,
02- 2ª e 3ª do carnaval,
05 - 7 de setembro e
03 - 6ª feira da paixão,
06 - 25 de dezembro (natal)
Estas são normas estabelecidas por lei que o SECOM garante aos comerciários. Fortaleça o Sindicato, Fique sócio.

