
Em dezembro, a diretoria do Secom (Sindicato dos 
Empregados no Comércio), debateu as principais 

necessidades da classe comerciária, juntamente com os 
diretores do Sindicato do Comércio Varejista de Gov. 
Valadares, que representa as empresas empregadoras 
deste setor.
 Como acontecem todos os anos, após a conven-
ção ficam estabelecidos novos acordos relacionados à cor-
reção salarial, jornada de trabalho, controle e pagamento 
de hora-extra, fornecimento de uniformes, lanches, vale-
transporte, estabilidade de emprego para gestante, con-
tribuições assistenciais, penalidades e fiscalização.  E ainda 
acordo para labor e funcionamento aos domingos e/ou 
feriados, nos setores de: supermercados, hipermerca-
dos, mercearias, armazéns, açougues, hortifrutigranjeiros, 
farmácias e drogarias. 
 A categoria comemora com êxito o acordo cole-
tivo de 2006/2007 onde ficou estabelecido um reajuste 
de 6,4% a incidir sobre os salários vigentes, relacionado à 
correção salarial, passando o piso salarial da categoria de 
R$ 357,50 para R$ 380,00. Entre as maiores conquistas 
estão ainda a preservação do piso profissional, que garan-
te o um reajuste histórico de 8,5% do piso em relação ao 
salário mínimo, como é praticado hoje. Ou seja, quando 
houver a vigência de um novo salário mínimo, o piso pro-
fissional da categoria, garante ao trabalhador o direito de 
um reajuste de 8,5% sobre o novo salário. 
 O Secom conseguiu assegurar todos os direitos 
conquistados nas convenções anteriores e ainda conquis-
tou mais benefícios para seus filiados. Fora os acima cita-
dos estão:

- Quebra de caixa: os empregados que exercem a fun-
ção de caixa receberão o valor mensal equivalente a 10% 
do seu salário base para essa função, exceto em casos que 
o valor pago já for superior ao estipulado.

- Antecipação do Salário: Todas as empresas ficam 
obrigadas a anteciparem quinzenalmente parte do salário 
do empregado.

- Lanches: Os empregadores ficam obrigados a fornecer 
lanche gratuito a seus empregados quando em trabalho 
extraordinário.

- Homologação Rescisória: Para que sejam homologadas 
as rescisões da categoria, as mesmas só poderão ser 
efetuadas junto ao Secom, ficando a Subdelegacia Regional 
do Trabalho impedida de praticar tal ato.

 O Secom é uma entidade de classe que repre-
senta legalmente toda a categoria profissional de em-
pregados no comércio varejista e atacadista, lojistas em 
geral e shopping center. “O Secom, tem trabalhado de 
forma muito atuante para nossa classe. Não só eu, como 
todos os meus colegas de trabalho, estão satisfeitos com 
os resultados desta conveção”, comemora o vendedor de 
materiais de construção, Gentil Francisco da Silva.
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Entre as conquistas mais expressivas estão o reajuste salarial e a preservação do piso profissional para 
todos os empregados no comércio de Valadares. A novidade será comprovada em abril, quando o 

salário mínimo subir e o salário comercial receber um novo reajuste de 8,5%.

Atenção comerciários filiados, o SECOM 
firmou convênio com o Valadares Country 
Clube para você e sua família. Para obter 

outras informações sobre mais essa conquista 
procure o SECOM.
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O ano de 2006 foi marcado por inúmeras conquistas 
obtidas pelo sindicato em benefício de todos os 

comerciários. Um ano em que o SECOM atuou em 
diversas frentes de trabalho, todas a favor da categoria.
 Através de uma parceria com o Ministério do 
Trabalho, 75 empresas foram fiscalizadas no ano passado. 
Entre as principais irregularidades detectadas estão: registro 
da carteira de trabalho, depósito do FGTS, jornada de 
trabalho, horas extras, pagamento por fora da CTPS e 
desvio de função. 
 O sindicato também atuou junto ao Ministério do 
Trabalho no envio de 120 ofícios solicitando a fiscalização 
do MTE nas empresas denunciadas. Além disso, 
prestou assistência ao empregado em mais de 2.000 

homologações, sendo a média mensal de 227. Outra ação 
realizada na justiça do trabalho é a respeito do pagamento 
de insalubridade para empregados neste setor. O SECOM 
comemora os resultados, pois as empresas fiscalizadas 
já estão efetuando os pagamentos a esses empregados. 
Os atendimentos no sindicato também foram intensos: 
3.214, representando a média mensal de 267.
 Outro trabalho importante desenvolvido a favor 
do empregado foram os encaminhamentos de consultas, 
que faz parte do plano de assistência à saúde disponibiliza-
do pelo SECOM aos seus sindicalizados. Foram 600 en-
caminhamentos para assistência médica nas mais diversas 
especialidades registrados durante o ano de 2006.
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uM balançO dE 2006

Balanço das principais ações desenvolvidas pelo SECOM/GV em 2006:

Principais irregularidades fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho

Relatório das empresas fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho durante o ano de 2006
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Depois de um passo importante que foi a compra do 
terreno e a construção da sede própria do sindicato 

dos comerciários, o SECOM, avança no projeto de 
ampliação da estrutura física e trabalha para a finalização 
das obras da Clínica dos Comerciários e do Restaurante. 
 Os trabalhos tiveram início em agosto de 2006 e 
já estão em fase de finalização. O projeto contempla dois 
ambientes: um dedicado à clínica e outro ao restaurante. 
No primeiro espaço, dedicado à Clínica do Comerciário, 
foram projetados ambientes direcionados tanto para a 
assistência médica quanto para a assistência odontológica, 
ao todo serão 4 consultórios onde o empregado 
comerciário sindicalizado e seus dependentes receberão 
assistência nas mais diversas áreas da saúde, pagando um 
preço mínimo pelos atendimentos.

 Com o Restaurante do Comerciário não será 
diferente. O objetivo do sindicato é oferecer uma 
comida de qualidade com preços compatíveis aos de 
um restaurante popular. “Nós trabalhamos para que a 
contribuição do empregado seja revertida em forma de 
benefício ao próprio comerciário”, disse o presidente do 
sindicato Francisco de Assis Morais Brandão.
 Após a conclusão das obras, prevista para este ano, 
o sindicato dará um outro passo decisivo, assinatura de 
convênios e parcerias com os profissionais de diferentes 
áreas, primeiro para a clínica, e logo em seguida, o 
restaurante. A idéia será formar uma equipe capaz de 
oferecer ao comerciário uma melhor qualidade de vida 
em todos os serviços prestados tanto na clínica quanto no 
restaurante.

Categoria comerciaria sindicalizada ao SECOM terá mais benefícios com a 
construção da clínica e do restaurante do comerciário.

METas 2007
Clínica e Restaurante dos Comerciários: 

um marco na história do sECOM

agosto de 2006 - início das obras ... durante as obras

Fase de acabamento no ambiente dos consultórios Construção do restaurante sendo finalizada
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Já estão abertas as inscrições para o campeonato de 

futebol. A competição acontece na semana que an-

tecede a festa do trabalhador, que tradicionalmente 

é comemorada pelo SECOM e seus sindicalizados, 

no dia 1º de maio. Junto com a festa de confrater-

nização, acontecerá também a final do campeonato 

de futebol, onde conheceremos o time campeão da 

nossa cidade. Então, forme sua equipe e venha par-

ticipar conosco!

Inscrições SECOM
Rua Arthur Bernardes, 795, Centro

Telefone: (33) 3271.3238

Empregados de um supermercado da cidade pedem 
socorro...

 A empresa não oferece benefícios indispensáveis 
para a rotina de trabalho dos mesmos. Eles não recebem 
vale transportes, não têm refeitório e banheiro adequado. 
Isso faz com que eles tenham que almoçar e lanchar em 
calçadas, escadas, porta de igreja ou sentados em caixas 
de compras. O único banheiro que existe no supermer-
cado é compartilhado entre funcionários e clientes.
 O empregado precisa de condições mínimas para 
trabalhar, mas infelizmente isso não tem acontecido com 
os funcionários deste supermercado. O SECOM sabe 
dessa realidade e está buscando alternativas para isso.

Desde 11 de março de 1985 o SECOM trabalha para 
representar, defender e orientar toda categoria co-

merciaria. Hoje nos posicionamos como uma das grandes 
organizações sindicais do leste mineiro. Ao longo desses 
22 anos de história o sindicato conquistou avanços signifi-
cativos para a classe, entre eles o sucesso da convenção 
coletiva 2006/2007, que dentre outros benefícios garan-
tidos assegura ao trabalhador um reajuste de 8,5% no 
salário comercial assim que o mínimo aumentar.
 Comemoramos mais este aniversário apre-
sentando, a você comerciário, um pouco do trabalho do 
SECOM. Aproveitamos a oportunidade para reafirmar 
nosso compromisso em preservar a legislação trabalhista, 
e acima de tudo, a dignidade dos trabalhadores.

Francisco de Assis Morais Brandão
Dir. Presidente 

Diretoria do SECOM juntamente com o subdelegado do trabalho Dr. 
José Luiz, fiscalizando abertura irregular de uma loja no domingo

22 anos de TRabalhos dedicados à 
caTegoRia coMeRciáRia

denúncia PrOGraME-SE
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