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SECOM reforça pedido para que clientes abram mão de fazer 
compras nos supermercados nos domingos e feriados

NÃO COMPRE AOS DOMINGOS E FERIADOS!
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Panfletos, carros de som e até 
propaganda nas rádios. A cam-
panha do SECOM para que as 

pessoas boicotem os supermercados 
aos domingos vai crescendo e ga-
nhando apoio pelas ruas de Valadares. 
O Sindicato não tem poupado esforços 
para convencer a população de que, 
por trás da comodidade de encontrar 
supermercados abertos aos domingos 
e feriados, há pais e mães de famí-
lia, trabalhadores, sofrendo desgastes 
emocional, físico e mental por não po-
der estar em casa descansando e des-
frutando da presença dos pais, filhos e 
demais familiares.

O interesse dos donos das grandes 
redes de supermercados em abrir 
nestes dias é um só: o lucro! E nunca 
é demais lembrar que, além do do-
mingo, estes estabelecimentos já fun-
cionam de segunda a sábado, das 8h 
às 23h. Ou seja, tempo não falta para 
o cliente fazer suas compras.

Até Deus descansou no sétimo dia, 
mas os donos de supermercados in-
sistem em exigir mais do que isso dos 
seus funcionários.

Garantir o descanso dos seus em-
pregados é uma questão de cidadania 
e respeito aos direitos humanos. Abrir 
mão disso significa proibi-los de exer-
citar direitos à religiosidade, ao lazer, 
às relações familiares e ao descanso.

Você, funcionário, que sofre di-
retamente este problema, mostre 
este lado que pouca gente conhece 
aos seus amigos e às pessoas do seu 
convívio. A sua voz pode ser o início 
de uma grande conquista.

Você, cliente dos supermercados, 
reflita sobre o esforço dos funcioná-
rios que se colocam à sua disposição 
em pleno domingo e feriado e entre 
nesta luta conosco. Precisamos de 
você como grande aliado!

E a campanha não para: NÃO 
COMPRE AOS DOMINGOS!

Feliz (?) 
Dia das 
Mães

O Dia das Mães é uma data mundial, comemorado em diferentes dias, 
variando de um país para outro. É um momento que costuma ser 
maravilhoso: homenagens, presentes, almoço em família, abraços, 

beijos e todos os mimos que elas merecem.
Mas as mães comerciárias de Governador Valadares não tiveram o que 

comemorar em 2014. Muitas delas foram obrigadas a trocar a alegria dos 
filhos, do marido e do restante da família para trabalhar nos supermercados 
em pleno domingo do Dia das Mães.

É pena que estes estabelecimentos respeitem só as mães deles e, é claro, 
as dos clientes, ignorando que há muitas ali abrindo mão de um sorriso dos 
filhos pela ganância desmedida em busca do lucro.

Temos esperança de que os patrões tenham mais sensibilidade em agos-
to, quando se comemora o Dia dos Pais. Tomara que os papais que tiram 
seus sustentos nos supermercados tenham mais sorte, e possam desfrutar 
da data ao lado dos filhos, da esposa e da família.

Quanto a vocês, mamães, ao contrário dos grandes supermercados de 
Valadares, nós, do SECOM, sabemos o quanto são importantes para seus fi-
lhos e sua família! Que o Dia das Mães em 2015 seja bem diferente...
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Companheiros e companheiras, nos-
so trabalho vem crescendo dia após dia. 
Nossas ações têm sido um processo cons-
truído com muita dedicação por diversos 
membros da direção do SECOM e por ou-
tros tantos companheiros que têm se em-
penhado na construção de um Sindicato 
cada vez mais forte. Estamos ampliando 
as discussões políticas em busca de solu-
ções para os trabalhadores comerciários 
de Governador Valadares. Não podemos 
mais continuar admitindo patrões que in-
sistem em minar nossas esperanças de 
um futuro melhor e mais digno.

O trabalhador já não aguenta mais o 
arrocho dos chefões, a precarização cres-
cente dos serviços, a falta de diálogo e até 
de respeito com os funcionários.

É bom que os patrões saibam que o 
Sindicato está de olho. Temos feito inten-
sas fi scalizações para constatar como os 
trabalhadores do comércio têm sido tra-
tados. Temos deparado com absurdos e 
acionado até judicialmente alguns esta-
belecimentos, exigindo melhores trata-
mentos a quem todos os dias doa suor e 
muito sacrifício para aumentar os lucros 
dos lugares onde trabalham.

O Sindicato não está parado! E a partir 
de agora, ganha mais uma ferramenta em 
favor dos trabalhadores e da própria dire-
ção. O JORNAL SECOM passa a ser mais 
um canal de acesso a você, comerciário. 
Desfrute dele e fi que atento às ações e 
conquistas do seu sindicato a cada edição.

Nesta primeira publicação, você confe-
re algumas das informações sobre a en-
tidade que tanto trabalha pela categoria. 
Não deixe de fazer parte da nossa história 
que estamos construindo. Sua participa-
ção é a nossa maior força!   

Boa leitura!

SECOM
Sindicato do Empregados 
no Comércio Atacadista e 
Varejista de Governador 

Valadares e Região.

Palavra da direção ALERTA

Saiu recentemente na imprensa nacional a 
informação de que o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) suspendeu a tramitação das 

mais de 50 mil ações judiciais que pedem a mu-
dança no índice de correção monetária dos sal-
dos das contas do FGTS. Todos estes processos 
ficarão suspensos até que os membros da 1ª 
Seção do STJ analisem o caso.

O pedido de suspensão partiu da Caixa 
Econômica Federal (CEF). Segundo a instituição, 
das mais de 50 mil ações com o mesmo teor, 23 
mil já tiveram decisão, sendo quase a totalidade a 
favor da Caixa.

Na prática, trabalhadores comerciários, isto 

vem em forma de alerta do SECOM: não aceite 
propostas de advogados que prometem corrigir 
na justiça o valor do seu FGTS. Estas ações estão 
suspensas e ele não poderá fazer nada, pelo me-
nos por agora, para a revisão do valor que você 
tem depositado.

O SECOM recomenda ainda que, antes de 
procurar algum destes advogados aproveitado-
res, você procure o próprio Sindicato. Ele é o ór-
gão que representa a sua categoria e, como tal, 
está preparado e tem um corpo jurídico à sua 
disposição para estes e outros casos que devem 
parar na justiça. Para esclarecer dúvidas, entre 
em contato pelo telefone 3212-4400.

Fuja das ações que 
prometem correção do FGTS

É direito de todo 
empregado que exerce 
a função de açougueiro 

o Adicional de 
Insalubridade 

em grau médio.

FIQUE  ATENTO
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SECOM faz pente-fi no no comércio de GV

Imagine você ganhar apenas um salário comer-
cial e, mesmo assim, ter que “se virar” pra 
chegar todos os dias ao seu local de trabalho. 

Quer economizar seu dinheiro suado? Então vá a 
pé ou de bicicleta. Precisa pegar ônibus pra não 
perder a hora? Problema é seu!

Pois acredite: é assim que o Coelho Diniz tra-
ta seus funcionários. Com mais de mil emprega-
dos nas diversas lojas espalhadas na cidade, os 
proprietários insistem em descumprir a lei não 
fornecendo vale-transporte para os empregados.

A abordagem perniciosa acontece na hora que 
o funcionário é admitido pela empresa. Para não 
perder a nova chance de emprego, o empregado 
se vê obrigado a assinar uma renúncia ao vale-
transporte, isentando a rede de supermercados 
de fornecer a condução. Vejam bem: o direito ao 
vale-transporte é previsto em lei! Não é um favor 
que a empresa está fazendo.

Até agora nenhuma medida foi tomada em 
relação a esse problema pelos órgãos fiscaliza-
dores, apesar de várias denúncias feitas pelo 

SECOM contra o Coelho Diniz. Mas o Sindicato 
não vai parar de lutar contra esse abuso, e esta 
batalha não terá fim enquanto os trabalhadores 
não tiverem êxito. Não é justo a empresa aumen-
tar sua riqueza passando por cima e explorando 
os direitos dos trabalhadores.

Com todos os problemas que ainda temos com 
as redes de supermercados Big Mais e Araújo, 
ao menos os empresários destes locais têm 
consciência de que lei existe pra ser cumprida. 
Estamos de olho!

VALE-TRANSPORTE
Funcionário do Coelho Diniz tem 
que se virar pra chegar ao trabalho

FISCALIZAÇÃO

O trabalho do SECOM não para 
nunca. E ao contrário do que 
possa imaginar algum desavi-

sado, a diretoria com freqüência vai às 
ruas pra apurar irregularidades contra 
os trabalhadores do comércio. O tra-
balho não é de caça às bruxas, mas 
para certificar que não há abusos con-
tra os empregados do comércio.

Nos últimos meses, os dire-
tores do SECOM realizaram um 
trabalho de averiguação de al-

gumas denúncias que chegaram 
ao Sindicato. Eles visitaram cer-
ca de 50 empresas e buscaram 
meios de resolver imediatamente 
os problemas verificados. A atu-
ação do SECOM não foi em vão: 
mais de 90% das empresas visi-
tadas adequaram-se às recomen-
dações do Sindicato. As demais, 
que insistiram em permanecer no 
erro e a continuar desrespeitan-
do os direitos dos trabalhadores, 

tiveram todas elas suas situações 
encaminhadas ao setor jurídico 
da entidade, que já deu início às 
ações contra cada uma delas.

Dentre as irregularidades apu-
radas, a principal delas é o pa-
gamento por fora do contrache-
que. O trabalho de pente-fino do 
SECOM não terminou nem vai ter-
minar. Mas para que o Sindicato 
desempenhe melhor o seu papel, 
é preciso que os próprios tra-

balhadores ajudem a entidade. 
Denuncie as irregularidades que 
você presencia ou sofre no seu lo-
cal de trabalho, liste todos os pro-
blemas e vá a sede do Sindicato, 
na Rua Arthur Bernardes, 795 
– Centro. As denúncias também 
podem ser feitas por telefone 
(3212-4400) ou pelo e-mail se-
com@secomgv.com.br. A iden-
tidade do denunciante, é claro, 
será sempre preservada!
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DIA  DO TRABALHADOR
Muita festa para celebrar o

Como não poderia ser diferente, o dia 1º de 
maio foi pra lá de especial para os fi liados do 
SECOM. Cerca de 500 pessoas reuniram-se 
numa chácara em Valadares para celebrar a 
data, que remete aos trabalhadores e traba-
lhadoras que lutam todos os dias por melho-
res condições de vida.

O evento organizado pelo SECOM foi to-
talmente gratuito, e ofereceu música ao vivo, 
churrasco e bebidas aos empregados do co-
mércio que estavam presentes ao encontro.


