
Junho • 2018   •  www.seci.com.br

Horário do comércio nos jogos 
do Brasil na Copa do Mundo
Página 2

Comerciários devem ajudar
no trabalho do Sindicato para
ter seus direitos respeitados
Página 3

*confira cada
ranking e

explicações
na página 4



� Junho • 2018

O comércio lojista poderá funcionar com horário ampliado nas 
vésperas do Dia dos Namorados. Confira o expediente e as regras para o 
funcionamento:

Horário do comércio

Dia dos Namorados

• O horário de trabalho não pode ultrapassar o previsto nessa tabela;
• O lanche é de R$5,00 e pode ser substituído por pão, presunto, muçarela e 
refrigerante. Além desse lanche, a empresa deverá fornecer o lanche obrigató-
rio descrito na Convenção Coletiva do Comércio (pão, manteiga, café e leite);
• O trabalhador estudante e a empregada lactante têm direito de permanecer 
no seu horário normal de trabalho;
A multa por descumprimento corresponde ao valor de um salário comercial. 

A Convenção Coletiva está à disposição no site do SECI www.seci.com.br,
em “Acordos e Convenções”.

O SECI existe para defender os trabalhadores. Apesar de ser o re-
presentante legítimo dos empregados no comércio de Ipatinga, a missão 
da entidade não é apenas trazer benefícios imediatos para essa categoria. 
O Sindicato luta por uma transformação da sociedade onde todos os 
trabalhadores tenham remuneração justa, condições dignas de trabalho, 
moradia, saúde, lazer e acesso à educação. Esses são alguns dos direi-
tos que o SECI busca conquistar, juntamente com outros movimentos 
sociais. Mas enquanto essa transformação não se concretiza, dentre as 
várias ações em defesa dos comerciários, foram criados espaços de lazer 
como o Clube dos Comerciários e a Casa de Praia em Guarapari/ES.

• A Casa de Praia em Guarapari/ES fica localizada há cerca de 500 
metros da Praia do Morro. São 16 suítes, numa infraestrutura que conta 
também com piscina, sauna e área de churrasco. Para que o sócio e seus 
dependentes possam usar as dependências da Casa de Praia, é cobrada 
na hora da reserva uma taxa de manutenção de R$50,00 por diária. O 
associado pode reservar de três a sete diárias. As reservas são feitas com 
no máximo 60 dias de antecedência na sede do SECI.

• O Clube dos Comerciários é um complexo de lazer com três pis-
cinas de tamanhos e profundidades diferentes, 49 churrasqueiras para 
grupos menores e cinco para grupos maiores, campo de futebol soçaite, 
sauna e estacionamento. É um ambiente familiar, com a tranquilidade 
típica do campo, porém pertinho da cidade. O Clube dos Comerciários 
fica 1,5 km após o bairro Limoeiro, em Ipatinga, na Estrada do Ipane-
minha, sentido Parque das Cachoeiras. A entrada do sócio é gratuita. Já 
os dependentes pagam uma taxa de manutenção no valor de R$10,00 
nos dias de domingo e feriado (o valor é fixo, independente de quantos 
dependentes o sócio levar).

Confira como se associar
Para usufruir da Casa de Praia, do Clube dos Comerciários, dentre 

os outros benefícios do SECI, é preciso fazer o cartão de sócio. Para fazer 
esse cartão, é simples. Basta comparecer à sede do SECI, localizado na 
Avenida �8 de Abril, 6�1, sala 30�, no Centro de Ipatinga e apresentar os 
seguintes documentos:

• Titular: CPF, RG, Carteira de Trabalho, o último contracheque e 
um comprovante de endereço;

• Dependentes: RG ou certidão de nascimento de cada dependente, 
certidão de casamento ou comprovante de união estável, se for o caso. 
Filhos com idade entre 18 e �4 anos só podem ser incluídos mediante 
apresentação de uma declaração da faculdade.

Seja Sócio!
Sindicato forte gera diversos benefícios 

O comércio lojista funcionou em horário ampliado em virtude 
de algumas datas comemorativas. Para compensação dessas horas, 
o SECI negociou a liberação dos comerciários durante os jogos da 
primeira fase da Copa do Mundo. Caso o Brasil avance na competi-
ção, os Sindicatos negociarão o horário do comércio durante os jogos 
seguintes. Confira a tabela de compensação:

Horário de funcionamento do comércio
nos jogos da Copa do Mundo

22/06/2018 (sexta-feira)
Jogo Brasil x Costa Rica, às 9h
27/06/2018 (quarta-feira)

Jogo Brasil x Sérvia, às 15h

13h às 19h

8h às 14h

02h

02h

DATAS HORÁRIO DE
TRABALHO

HORAS
COMPENSADAS

As lojas de materiais de construção, elétrico, autopeças, vidraça-
rias, borracharias, madeireiras e similares devem fechar as suas por-
tas e liberar os seus funcionários uma hora antes dos jogos da seleção 
brasileira. Essas horas podem ser compensadas no banco de horas.

As lojas do Shopping e do setor supermercadista, como mercea-
rias, varejões, sacolões, hortifrútis, açougues, casas de carnes, pei-
xarias e similares, devem liberar os funcionários com antecedência 
mínima de trinta minutos dos jogos da seleção brasileira e devem 
disponibilizar um telão ou uma TV para que seus funcionários 
possam assistir aos jogos. O retorno do trabalhador às suas atividades 
deve acontecer quinze minutos após o término da partida. O traba-
lhador deve estar totalmente liberado de suas atribuições para poder 
assistir aos jogos. Não haverá compensação dessas horas. Caso a em-
presa opte por não disponibilizar o telão ou a TV, seus funcionários 
devem ser liberados no mínimo uma hora antes dos jogos, podendo 
essas horas serem compensadas no banco de horas.  

No dia ��/06/�018 (sexta-feira), em virtude da realização do 
jogo do Brasil às 9h, os empregados do comércio iniciarão a jornada 
de trabalho às 13 (treze) horas, exceto os do setor supermercadista, 
como mercearias, varejões, sacolões, hortifrútis, açougues, casas de 
carnes, peixarias e similares e aqueles que já iniciam sua jornada em 
horário posterior.

Demais setores do comércio
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A Clínica conta com diversas especialidades e tem consultas médicas a partir de 
R$45. Além de especialidades na área odontológica e exames. Confira a seguir todos os 
serviços oferecidos: 

• Angiologia
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Clínica Geral
• Dermatologia
• Endocrinologia

• Fonoaudiologia
• Fisioterapia
• Gastrenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Nefrologia

• Neurologia
• Nutrição
• Oftalmologia
• Ortopedia
• Otorrinolaringologia
• Pediatria

Especialidades

Convênios 

• Cirúrgica
• Dentística

• Endodontia
• Estética

• Ortodontia
• Periodontia 

Odontologia

• Atestado de Saúde Ocupacional
• Audiometria
• Elaboração dos Programas PCMSO e PPRA

• Eletrocardiograma
• Eletroencefalograma

Saúde Ocupacional

Telefone: (31) 3823-9598
Av. Juscelino Kubitschek, 1050 - Jardim Panorama - Ipatinga/MG

Para saber mais sobre esses e outros convênios, seja na área da educação e ou lazer, 
basta acessar o site do SECI, na aba “Seja Sócio”, item convênio. Caso prefira, pode com-
parecer na sede da entidade e retirar a tabela de convênios com uma das atendentes. Para 
utilizar os convênios é necessário ter o cartão de sócio dentro da data de validade. 

• Pneumologia
• Proctologia
• Psicologia
• Psiquiatria
• Reumatologia
• Urologia

Aos �0 anos, o comércio abriu as portas para mim. 
Conquistei uma profissão, me tornei comerciária. A partir 
daí, foram anos e anos da minha vida dedicados ao comér-
cio. Muitas vezes, abri mão da minha vida pessoal, família, 
religião, lazer, para dar o melhor de mim à profissão que 
escolhi. Foram incontáveis as horas extras e os finais de 
semana presa dentro de um shopping. 

Sempre cobrada. Não importa os problemas pessoais. 
Tinha sempre um belo sorriso no rosto e muito entusiasmo: 
“Bom dia! A família como vai? Em que posso ajudar? Obri-
gada! Volte sempre!”. Atender bem cada um dos clientes foi 
sempre um prazer. Muitos se tornaram meus amigos.

Assim cheguei aos 40! Junto com esses anos agreguei 
valor à vida profissional. Hoje tenho mais bagagem, experi-
ência, compromisso e disposição para o trabalho.

Porém, chegou a “crise”. O patrão aproveita. O comér-
cio fica mais seletivo, a vaga é daquele(a) que tem menos 
experiência, afinal essa mão de obra é mais barata. Pro-
cesso seletivo? Que nada! Cheguei aos 40 e, por isso, não 
preencho os requisitos para concorrer às vagas. O comércio 
nesse quesito é ingrato.

Se não bastasse isso, o governo ameaça aumentar o 
tempo de serviço e a idade mínima necessários para ad-
quirir a aposentadoria. Sem contar a Reforma Trabalhista, 
feita para atender os desejos patronais. Quem ajudou a 
gerar a riqueza agora é esquecido.

 Cheguei aos 40! Mas estou mais viva do que nunca! 
Saudável! Tenho sonhos e planos para o futuro. Como diz o 
dito popular, ainda “tenho muita lenha para queimar”, isto 
é, valores agregados à experiência, compromisso e amor 
pela minha profissão. Só preciso de oportunidade e não de 
preconceito. 

Evanete Marques

Carta do Leitor

O SECI trabalha em defesa dos direitos dos comerciários de Ipatinga. Em sua 
maioria, os direitos são adquiridos pelo processo de negociação. Normalmente, são ne-
cessárias diversas reuniões e até meses de negociação para obter um resultado favorável 
para a categoria. 

Um exemplo disso é a negociação de horários para as datas comemorativas e feria-
dos. Os diretores do Sindicato lutam para que os trabalhadores não tenham prejuízos 
e possam ter folgas ou remuneração extra nestas datas. Mas, como a classe é formada 
por aproximadamente nove mil comerciários, divididos em 35 bairros em todo limite 
territorial de Ipatinga, é muito difícil fiscalizar todo o município em apenas um dia.

Por isso, é necessário que o comerciário faça a sua parte. O primeiro passo deve 
ser se associar ao Sindicato. Só com a contribuição dos comerciários é possível manter 
a estrutura da Entidade. Além disso, o trabalhador deve buscar conhecer seus direitos, 
para poder exigir o cumprimento deles. Outro ponto importante deve ser conscientizar 
seus colegas de trabalho para que todos conheçam e exijam o cumprimento dos seus 
direitos. Mas, para confirmar que a empresa está agindo de maneira incorreta é neces-
sário reunir provas. 

Todo trabalhador tem não só direitos, mas tam-
bém deveres perante a sociedade. Na relação entre 
o SECI e os empregados no comércio de Ipatinga as 
coisas também funcionam assim. Conhecer esses di-
reitos e deveres torna-se fundamental para o exercício 
da plena cidadania.

Seus Deveres
Comerciário deve fazer sua
parte para o bem da Classe

Os sócios do SECI têm mais uma opção na práti-
ca de esportes. Acaba de ser firmado o convênio com 
a New Life que concede �0% de descontos nas moda-
lidades de luta de Taekwondo e Jiu-jtsu. Para utilizar 
o desconto o comerciário precisa ter o cartão de sócio 
atualizado. A Academia fica na Av. �8 de Abril, 6�1, 
4º andar, sala 404, Centro/Ipatinga. Contatos pelo 
telefone 31.988�7-�538 – Mestre Vagner. 

Desconto para associados
Academia New Life
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A Copa do Mundo de futebol está chegando. 
Os preparativos estão a todo vapor. Nessa época 
é possível ver o verde e amarelo espalhado por 
todos os lados. São ruas pintadas, bandeiras do 
Brasil espalhadas por todos os lugares e a camisa 
da seleção vira segunda pele. Não é para menos, 
já que o país foi campeão em cinco mundiais e 
todos torcem para que este ano ele seja campeão 
novamente. Mas, infelizmente, o nosso país não 
consegue ter o mesmo desempenho quando se 
trata de investimentos sociais. Nos quesitos saú-
de, educação, moradia, segurança, distribuição 
de renda, por exemplo, perdemos de sete a zero.

A nossa seleção ocupa, atualmente, o segun-
do lugar no ranking mundial da FIFA. Em �017, 
o Brasil era o oitavo país mais rico do mundo, 
segundo o Fundo Monetário Internacional. No 
entanto, estamos entre os lanternas quando o 
assunto é investimento em saúde, moradia e 
educação.  Para Sócrates, filósofo grego, o espor-
te deveria ser o braço da saúde e da educação. 
Entretanto, para os governantes brasileiros esse 
assunto só tem importância durante os períodos 
eleitorais. 

Educação fora da lista dE prioridadEs
Em um estudo realizado em �015 pela Or-

ganização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, sobre a educação em 76 
países no mundo, o Brasil ocupa a 60ª posição. 
Demonstrando a clara ineficiência das políticas 
desenvolvidas no país no quesito da educação. 
Outra prova disso foram os estudos divulgados 
pelo IBGE, em �017, onde mostra que o Brasil 
tem cerca de 11,8 milhões de analfabetos. São 
brasileiros que não sabem ler ou escrever, uma 
condição básica para o exercício da cidadania 
e participação ativa na sociedade. Não estão 
incluídos 
nesses dados 
os analfabetos 
funcionais, 
que são aque-
les que sabem 
ler, mas não 

conseguem interpretar o que leem.

saúdE Em risco
A Or-

ganização 
Mundial da 
Saúde – OMS, 
realizou uma 
pesquisa em 
�016, em que 
constatou que 
o Brasil ocupa 
a 1�5° posição no ranking mundial de sistema 
de saúde. O estudo foi realizado com um total 
de 191 países. Isso só demonstra a realidade 
enfrentada pelos brasileiros diariamente ao 
contar com o Sistema de Saúde Pública – SUS. 
No ano de �017, no Brasil havia 904 mil pesso-
as à espera de uma cirurgia no SUS. A espera 
chegava há 1� anos. O levantamento foi realiza-
do pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, 
com dados das secretarias da Saúde dos Estados 
e das capitais brasileiras obtidas por meio da 
Lei de Acesso à Informação. 

O Ministério da Saúde é incentivador do 
desenvolvimento do mercado de saúde e da 
privatização do SUS. Mas, a privatização deste 
setor não resolveu o problema em nenhuma par-
te do mundo. É necessário que haja uma reor-
ganização e melhor administração do dinheiro 
público. Isso para que todos tenham o acesso 
a uma saúde de qualidade e gratuita. A saúde 
do brasileiro não pode se tornar uma forma de 
lucro para o mercado. 

falta transparência E
dEsEnvolvimEnto humano 

Quando se trata de transparência na admi-
nistração pública, o Brasil ocupa a 96ª posição 
no ranking de países menos corruptos de �017. O 
relatório foi elaborado pela Transparência Interna-
cional. O estudo avaliou a percepção da corrupção 
no setor público de 180 países. Quanto melhor a 
posição no ranking, menos o país é considerado 
corrupto. A 96ª colocação é o pior resultado do 

Brasil nos últimos cinco anos. 
Expectativa de vida, educação, saúde, moradia, 

desigualdade social, PIB, renda per capita... Tudo 
isso é levado em consideração quando se realiza o 
relatório do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) da ONU. O último foi realizado no ano 
de �015, e o Brasil ocupou a 79ª posição em um 
ranking de 188 países, com 0,754 ponto.

torcEr, mas ficar atEnto
O conceito de alienação está intimamente 

ligado aos processos de alheamento do indivíduo. 
A alienação funciona como uma droga que faz a 
pessoa não perceber ou se distanciar da realida-
de que o cerca. Os eventos de elevada comoção 
pública e os grandes espetáculos tem um forte 
apelo alienante. Muitos políticos sabem disso. 
A Copa do Mundo de futebol é um dos maiores 
espetáculos do mundo. Ele transmite a sensação 
de felicidade, de união, de nacionalismo. Durante 
os jogos, grande parte da população esquece os 
problemas que a aflige no dia a dia. E o pior, é 
nesse momento de alienação que muitos governos 
aproveitam para aprovar medidas que prejudi-
cam ainda mais a população. Devemos manter 
nossos olhos abertos para não levar uma goleada 
em nossos direitos. 

Brasil podE sEr campEão
A gente tem time para isso, seja no futebol 

ou na distribuição de renda. No futebol, basta os 
jogadores fazerem o papel deles em campo 
para o Brasil ser campeão. 
E, para virar o jogo contra 
as injustiças sociais, a 
população deve fazer o seu 
papel. Nesse caso, não bas-
ta apenas eleger os governan-
tes e torcer. É preciso ir para as 
ruas, levantar a bandeira, jogar 
sério, suar a camisa e lutar até 
que o Brasil vire campeão em 
educação, saúde, moradia e 
distribuição de renda.

Campeão no futebol e lanterna na justiça social
BRASIL


