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são necessárias
políticas públicas
de inclusão social
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Convocação
SECI convida comerciários 
do setor supermercadista 
para discutir feriados
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Aniversário
Clube dos Comerciários 
completa 4 anos
oferecendo lazer de
qualidade aos sócios
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Todos os empregados no comércio de Ipatinga têm vários direitos garantidos por um documento que se 
chama Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Esse documento é negociado pelo SECI com a entidade que 
representa os patrões. O aumento do salário comercial em janeiro deste ano, por exemplo, é uma conquista 
prevista na CCT. Assim como o abono salarial, que é pago junto com o salário de janeiro, ou seja, até o 
quinto dia útil de fevereiro. Para quem trabalhou 2021 todo, o abono foi de R$304,80. Já quem trabalhou 
alguns meses em 2021, deveria receber R$25,40 por mês trabalhado. 

Outro direito garantido por Convenção foram as folgas do Carnaval. Na segunda-feira (28/02) todo o 
comércio ficou fechado por causa da folga, conquistada pelo SECI, em celebração ao Dia dos Comerciários. 
Na terça e quarta-feira (1º e 02/03), as folgas foram em compensação às horas extras feitas nas datas 
comemorativas (Natal, Dia das Crianças, dos Pais, dos Namorados e das Mães). Os trabalhadores que não 
compensaram as horas extras nesses dias previstos na Convenção, por motivo de férias ou licença, devem 
recebê-las no pagamento com adicional de 100% sobre o valor da hora normal. Para os comissionistas 
puros essas folgas devem ser pagas como Descanso Semanal Remunerado (DSR).

As Convenções Coletivas podem ser lidas no site www.seci.com.br , no link Acordos. Aqueles trabalha-
dores que perceberem que seus direitos não têm sido respeitados devem procurar o Sindicato para buscar 
orientação. A multa para a empresa que descumprir qualquer um dos direitos previstos nas CCTs é de um 
salário comercial por empregado prejudicado.

NOSSOS DIREITOS

Empresa que descumprir Convenção
pode ser multada

JUSTIÇA DO TRABALHO

Empresas são processadas por desrespeito
aos direitos dos seus empregados

O SECI convida os empregados ou ex-empregados da empresa Secon Serviços de Segurança e Conserva-
ção Ltda., cujo nome constar na lista abaixo, a comparecerem na sede do Sindicato (Av. 28 de Abril, 621, sala 
302, Centro, Ipatinga), portando Carteira de Trabalho, RG e CPF, para tratar de assuntos de seu interesse. Não 
serão passadas informações por telefone.

Adamo Ramos Vidal
Samuel Antonio Rodrigues
Valdeci Marcelino Serafim

CONVOCAÇÃO

Trabalhadores listados da Secon
devem vir ao Sindicato

Se você trabalha em supermercados, açougues, casas de car-
nes, mercearias, peixarias, varejões, sacolões, hortifrútis ou dis-
tribuidoras de gêneros alimentícios na cidade de Ipatinga, não 
perca a assembleia para discutir o trabalho nos feriados de 2022. Essa assembleia acontecerá no dia 10 de 
março, quinta-feira, em dois turnos: às 12h30 e 18h30, na sede do SECI (Av. 28 de Abril, 621, sala 302, no 
Centro de Ipatinga). É muito importante que todos os empregados do setor participem. Pois, nessa reunião 
os comerciários decidirão se concordam ou não que o Sindicato negocie o trabalho nos feriados. Não deixe 
que outros decidam por você!

SETOR SUPERMERCADISTA

Assembleia com trabalhadores
discute trabalho nos feriados

Agora os sócios e seus dependentes têm 
acesso a mais um convênio com instituição 
de ensino. O Colégio Adventista, localizado na 
Rua Ouro Preto, 283 e na Rua Uberlândia, 245, 
no Centro de Ipatinga firmou parceria com o 
Sindicato. Para aqueles que têm o cartão de 
sócio do SECI atualizado é concedido um des-
conto de 15% nas mensalidades. O Colégio 
Adventista oferece a Educação Infantil (a par-
tir de 04 anos) até o Ensino Médio. Para mais 
informações ligue (31)3821-2420 ou acesse o 
site https://www.educacaoadventista.org.br/

NOVOS CONVÊNIOS

COLÉGIO ADVENTISTA

Outro benefício conquistado recentemente é o 
convênio com a cirurgiã dentista Thainara Castro. 
A partir desse convênio o sócio e seus dependen-
tes têm desconto especial em diversos procedi-
mentos odontológicos, como limpeza, clarea-
mento, canal e prótese. Para utilizar o desconto, 
basta apresentar o cartão de sócio atualizado. O consultório está localizado na Rua Belo Horizonte, 310, 
no Centro de Ipatinga. O telefone de contato é (31)98852-7025.

CIRURGIÃ DENTISTA

O SECI, através do seu setor jurídico, mantém diversos processos judiciais contra empresas que têm des-
cumprido as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs). Em 2021 foram repassados, pelo Sindicato, mais de 
R$970 mil em indenizações a empregados e ex-empregados do comércio. Foram repassadas indenizações 
que variaram de R$7,77 a R$39.306,12. Os trabalhadores só tiveram acesso a essa reparação porque o SECI 
identificou o problema e entrou com processo coletivo representando os empregados na Justiça do Trabalho. 
Os comerciários que receberam os valores reconhecem o quanto essa iniciativa do Sindicato os beneficia, já 
que, na maioria das vezes, depois de perderem na Justiça, as empresas adequam as condições de trabalho e 
passam a respeitar os direitos de seus empregados. 

Este ano a diretoria do Sindicato já participou de algumas audiências de processos coletivos mais recentes. 
Dentre as reclamações principais estão: trabalho em feriados e descumprimento da CCT no que diz respeito 
aos salários, abono e homologação das rescisões no SECI. Além das ações coletivas, o Sindicato oferece aos 
associados a assessoria jurídica gratuita para causas trabalhistas individuais e descontos especiais em causas 
de outras áreas.. Para isso, basta apresentar o cartão de sócio atualizado e solicitar o encaminhamento na 
sede do SECI.
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Faixas, cartazes, megafone, batuques, cânticos, 
encenações e danças. O 8 de março de uma mulher 
que vai à luta não se resume às homenagens. Por isso, 
todos os anos, diversas militantes e entidades dos 
movimentos populares e sindical de Ipatinga, dentre 
eles o SECI, se reúnem para comunicar às ruas as rei-
vindicações das mulheres. Uma dessas reivindicações 
é por mais representação na política. 

“De maneira geral o que existe hoje no cenário 
nacional, é uma política feita por homens e para ho-
mens. Ninguém melhor do que a própria pessoa, para 
dizer o que ela realmente precisa, não é verdade?! 
Logo, ninguém melhor do que as próprias mulheres 
para dizerem o que elas realmente necessitam. A mu-
lher sim sabe quais as políticas públicas precisam ser 
construídas para proporcionar vida digna a elas. São 
as próprias mulheres que sabem dizer sobre: a pobre-
za menstrual, o assédio, o estupro, a maternidade e 
tantos outros temas que afetam diretamente a vida 
feminina”, destaca Sarah Susan, integrante da Pastoral 
da Juventude e militante na Juventude Petista de Ipa-
tinga (JPT). Ela afirma que a origem da fala, ou seja, se 
essa fala parte de uma visão masculina ou feminina, 
é muito importante para que não se trate de politica-
gem, mas sim algo realmente verdadeiro e necessário 
para as mulheres. “A representatividade importa!”

Confira a entrevista completa:
Informativo Comerciário - As mulheres têm 

participado mais dos espaços de debate 
político?
Sarah Susan - “Acredito que sim! Houve um avan-
ço gradual na representatividade feminina, mas com 
certeza ainda precisamos incentivar mais mulheres a 
ocupar os espaços de política diversos. Um exemplo 
são as eleições. Segundo estudos realizados pelo Jor-
nal Brasil de Fato*, na última eleição tivemos apro-
ximadamente 187 mil candidatas mulheres em todo 
país, foram aproximadamente 28 mil candidaturas 
femininas a mais do que as eleições de 2016. Foi um 
avanço, porém comparado com o número de homens 
candidatos é algo muito distante”.

* https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/presenca-das-

-mulheres-na-disputa-por-espacos-de-poder-ainda-e-timida

Informativo Comerciário - O que dificulta a 
inserção da mulher na política?
Sarah Susan - “Houve uma naturalização histórica 
da presença do homem branco nos espaços políticos, 
isso com certeza distancia a participação feminina. 
Além disso há nesses ambientes um machismo e pa-
triarcalismo muito grande, o que não faz com que as 
mulheres se sintam inteiras e à vontade. Outro fator 
são as dessemelhanças entre as próprias mulheres, 
não há uma homogenia, pelo contrário, há desi-

gualdades que merecem ser avaliadas o que dificulta 
ainda mais a participação, por exemplo, de mulheres 
negras e indígenas”.

Informativo Comerciário - O que é preciso
para que essa representatividade seja maior?
Sarah Susan - “Um dos avanços foi a Lei 
12.034/2009 que tornou obrigatório o preenchimen-
to do percentual mínimo de 30% para candidaturas 
femininas. É importante fiscalizarmos os partidos 
para fazer valer o cumprimento dessa lei! Mas pra 
além das eleições, é fundamental sempre incentivar 
a participação das mulheres nos diversos espaços 
políticos/públicos, apoiando-as a assumir chefias, co-
ordenações, presidências e outros cargos de liderança. 
É necessário investir também em ações processuais de 
empoderamento das mulheres!”

Informativo Comerciário - Em que as mulheres 
devem se atentar neste ano eleitoral na hora 
de escolher em quem votar?
Sarah Susan - Não dá pra defender quem rebaixa 
e menospreza nossa existência! É importante aten-
tarmos a isso para não haver mais retrocessos. Além 
disso acredito que é preciso estudar e avaliar criterio-
samente as candidaturas, para saber o que realmente 
o/a candidato/a acredita. Nosso voto é muito caro e 
merece ser bem direcionado. Lembrar da representa-
tividade coerente é muito importante na hora do voto!

Dia das Mulheres
Ocupar espaço na política é fundamental para dar voz às reivindicações femininas

Por 32 anos o SECI sonhou com o dia em que iria 
ter um espaço para os trabalhadores e suas famílias 
desfrutarem de momentos de lazer, descanso e des-
contração. E esse dia chegou em 25 de fevereiro de 
2018, quando foi inaugurado o tão esperado Clube 
dos Comerciários. Esse sonho que virou realidade é 
um dos locais favoritos não só de quem é sócio do 
SECI, mas também de seus familiares e até de pes-
soas que não trabalham no comércio. Isso porque o 
Clube conta com uma estrutura composta por três 
piscinas de tamanhos e profundidades diferentes, 
54 quiosques com churrasqueira, campo de futebol 
soçaite, sauna, lanchonete e estacionamento. Além 
disso, é de fácil acesso e cercado por natureza. Fica a 
1 km do bairro Limoeiro, em Ipatinga, na Estrada do 
Ipaneminha, sentido Parque das Cachoeiras, na área 
rural da cidade. Como afirmam os frequentadores 
que avaliaram o Clube no Google, é um ambiente 
familiar, tranquilo, limpo e organizado, perfeito para 
passar momentos especiais.

A sócia Sabrina Mendes, por exemplo, chamou 

seus familiares e amigos para comemorar o seu ani-
versário em grande estilo no Clube dos Comerciários. 
Para ela, esse espaço de lazer representa uma con-
quista e tanto. “Isso mostra que o Sindicato trabalha 
em prol dos empregados e se importa cada vez mais 
em apresentar recursos e benefícios. Isso se dá tam-
bém, além da inauguração do Clube, a adaptação im-
plantada ao ambiente de lazer voltada aos integrantes 
de menor mobilidade! 
Essas ações cativam tan-
to os sócios quanto os 
dependentes e usuários 
do local! Estou muito feliz 
com essas ações que o 
Sindicato dos Comerciá-
rios nos fornece!”, afirma.

Foco no bom atendimento
 Além de ter a possibilidade de levar tudo para o 

seu churrasco (exceto garrafas de vidro e aparelho de 
som), o sócio pode levar convidados. O valor é R$30 

por pessoa. Todos os con-
vidados devem ocupar 
a mesma churrasqueira. 
Mas são normas como 
essa que tem feito com 
que os sócios elogiem 
tanto a organização. O Re-
gimento, fixado na recep-

ção do Clube, é cumprido e fiscalizado rigidamente 
por toda a equipe de funcionários e diretores para que 
o lazer de todos os sócios esteja garantido. 

“Gosto de frequentar o Clube pela amizade que 
fiz lá e pelo compromisso que a equipe tem em pro-
porcionar um lazer com 
segurança, higiene e se-
riedade”, destaca o sócio 
Sérgio Costa. 

 
O sócio Welbert Flay-

mon também aponta o 
bom atendimento no Clu-

be como um diferencial. “É um lugar muito bom pra 
gente que trabalha no comércio, pra levar a família, 
fazer um churrasquinho, ainda mais nesse calor de 
Ipatinga”.  

O SECI comemora mais um ano do Clube dos 
Comerciários e reafirma o seu compromisso em 
continuar a oferecer lazer acessível e de qualidade 
para todos os sócios e seus dependentes. O melhor 
presente neste aniversário é o reconhecimento de 
que esse trabalho tem contribuído para melhorar a 
vida de muitas pessoas. 

Sócios parabenizam investimento do SECI no lazer do trabalhador
Clube dos Comerciários completa 4 anos

Foto: Rodrigo Zeferino - @rodzefer
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Dia Mundial da Água
Defender a vida é lutar para que todos tenham acesso a esse bem 

CASA DE PRAIA DO SECI
Para reservar uma temporada é preciso ter o cartão 

de sócio atualizado. Localizada a cerca de 500 metros 
da orla da Praia do Morro, em Guarapari (ES), a Casa 
de Praia é uma hospedagem com 16 suítes, piscina e 
área de churrasco. O sócio pode reservar de três a sete 
diárias, com no máximo 60 dias de antecedência. A 
diária para o sócio e seus dependentes é R$60. Caso o 
sócio queira levar pessoas que não estão relacionadas 
no seu cartão de sócio, paga um valor extra por dia de 
R$25 por pessoa. Também existe a opção de reservar 
quarto extra, no valor de R$75 por dia. As reservas só 
são feitas mediante apresentação dos documentos dos 
hóspedes (documentos impressos, não aceitamos fotos 
em celular), junto com o pagamento das diárias em di-
nheiro. Mais informações no link Casa de Praia do site 
www.seci.com.br . 

Seja Sócio do SECI!
Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, o 

último contracheque (exceto do adiantamento) e compro-
vante de endereço. Se for Carteira de Trabalho Digital, trazer 
impresso o print do Contrato de Trabalho. Todos os documen-
tos devem ser impressos, não aceitamos fotos em celular, nem 
por e-mail.

Inclusão de dependentes: RG ou certidão de nascimento de 
cada dependente, certidão de casamento ou de união estável, 
se for o caso.
Renovação: o último contracheque e o cartão de sócio.
Atenção! Você só tem acesso aos benefícios do SECI com o 
cartão dentro da validade. Mantenha seu cartão atualizado! 
O cartão só pode ser feito ou renovado na sede do SECI (Av. 
28 de Abril, 621, sala 302, Centro, Ipatinga). Atendimento: 2ª 
feira, de 11h às 18h, e 3ª a 6ª feira de 8h às 18h.

A mãe se recuperava de uma cirurgia e necessitava de cuida-
dos. Mas a situação se complicou quando o alto do bairro Vila 
Celeste ficou sem água. Foram cerca de três dias com as torneiras 
secas por causa de um problema de abastecimento da Copasa. 
Mas o que aconteceu esporadicamente em várias residências do 
Vale do Aço na primeira quinzena de janeiro, é a realidade de 
cerca de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água 
potável. Esses dados, do ranking de saneamento, foram apresen-
tados no ano passado pelo Instituto TrataBrasil, no Dia Mundial 
da Água, celebrado em 22 de março.

Sem água, sem vida
Cerca de 70% do corpo humano é composto por água. Isso 

significa que a água é indispensável à manutenção da vida, pois 
garante saúde e dignidade. No entanto, enquanto para alguns 
falta água até para beber, outros fazem uso “luxuoso” desse re-
curso. Isso é o que afirma o filósofo, doutor em Planejamento 
Urbano e Regional e autor do livro “Água e Luta de Classes”, Wal-
ter Aragão. Em entrevista ao Informativo Comerciário, ele falou 
sobre como é possível lutar pelo fornecimento justo de água e 
serviços de saneamento.

Busca do lucro gera exclusão
De acordo com Aragão, a população precisa se atentar para o 

risco de privatização da companhia de saneamento. Isso porque 
pode aumentar ainda mais a desigualdade no acesso aos servi-
ços de água e esgoto. Como a empresa privada prioriza o aumen-
to dos lucros, ela quer reduzir custos. Na maioria das vezes isso 
afeta o parâmetro de qualidade. Segundo ele, aconteceu assim 
na Argentina nos anos 90. Os ensaios químicos que eram feitos 
de hora em hora, para garantir a qualidade da água, passaram a 
ser realizados apenas uma vez ao dia. 

Além da perda na qualidade, a busca do superlucro faz au-

mentar as tarifas. Isso porque na privatização há uma forte 
tendência de dolarização da água, como tem acontecido com a 
gasolina. Num contexto de desemprego e salários baixíssimos, 
essa mudança pode trazer ainda mais exclusão, conforme aponta 
o doutor em planejamento urbano. “As prefeituras terão de pagar 
a conta das favelas ou não terá abastecimento lá!”

Direito à cidade
Mesmo com todas essas consequências, temos governos que 

são declaradamente favoráveis à privatização. Por isso, de acordo 
com Aragão, uma das formas de lutar pelo acesso universal à 
água e aos serviços de saneamento é tentar eleger governos e 
parlamentares democráticos e populares, que defenderão polí-
ticas públicas para as maiorias. 

Além disso, outra luta popular que precisa ser resgatada, se-
gundo ele, é a do “direito à cidade”. “Há bastante estrutura no 
Brasil, mas a especulação aumenta o preço da moradia e expulsa 
os trabalhadores para as periferias desequipadas”, explica. Por-
tanto, é preciso lutar por moradia popular nas partes equipadas 
das cidades. E não só isso. “Fazer reforma agrária para oportuni-
zar vida no campo a quem queira ir viver e trabalhar lá! A União 
Europeia, por exemplo, paga subsídios para os jovens irem viver 
no campo e assim aliviarem os problemas urbanos”. Então é pos-
sível construir uma sociedade onde todos possam ter acesso à 
água e condições dignas de vida. Para isso, é preciso escolher 
melhor aqueles que fazem as políticas públicas e, principalmen-
te, acompanhar/cobrar para que a vida e os interesses do povo 
estejam acima do lucro.

Foto: Nilmar Lage

Na Comunidade Quilombola Baú, em Araçuaí (MG), essa é a única fonte de captação de água, contaminada pela mineração de granito.


