
Greve Histórica dos Trabalhadores em Supermercados deixou de joelhos a patronal depois de quatro dias paralisando mi-
lhares de trabalhadores nas principais cidades do Estado como Belém, Ananindeua, Marituba e Castanhal.  >> Pág. 1
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Com um piso salarial de R$ 830,00 reais, cer-
ca de 40% da remuneração dos trabalhado-
res em supermercados era utilizada com sua 
alimentação. Essa situação agora mudou, 
conseguimos o ticket alimentação. >> PÁG. 4

A conquista do
Ticket-alimentação

Com 7h corridas, 42h semanais e o fim do banco de 
horas, trabalhadores conquistam reinvidicação 
historica no setor do comÉrcio em todo o Estado do 
Pará. Antonio Caetano da os detalhes desta conquis-
ta. >> Pág. 5

Cai a jornada de Trabalho 
de 44H para 42H

Trabalhadores aprovam em Assembléia Geral acordo com o Sindicato Patronal

Violência da PM não foi 
capaz de por fim a Greve!
Em mais uma ação para criminalizar os movimentos 
dos trabalhadores, a PM, utilizando spray de pimenta 
e balas de borracha, tentou, mas não conseguiu, afu-
gentar os trabalhadores em supermercados. >>PAG. 8

Ananindeua Parou
Jorge Soares comenta sobre a greve 
dos trabalhadores em Supermecados 
em Ananindeua que paralisou as prin-
cipais redes do município. >> Pág. 3 

Onda da Greve atinge Castanhal

“O trabalhador agora vai ter tempo para estudar e se profissionalizar, ficar mais tempo com a 
família e não mais passar o dia todo na empresa, essa é uma luta antiga do Sindicato e que agora é 
realidade, graças a essa união dos trabalhadores em supermercados”

Liderados pelo SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE CASTANHAL -
SINTCOMC, trabalhadores em supermecados engrossam a 
onda de greves que paralisaram as principais redes 
supermercadistas do Pará. >> Pág. 4

ANTONIO CAETANO, PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SUPERMERCADOS DE BELÉM

supermercados: Grandes Lucros com baixos salários
Matéria da Revista da Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS apresenta o ranking dos maiores 
supermercados, dentre os quais Yamada, Líder e Nazaré entre os que mais lucram.  No estado do Pará o 
segmento dos supermercados mostra as grandes contradições entre os lucros cada vez mais gordos dos 
donos e o salário dos funcionários cada vez mais baixo.  >> Pág. 5 



Vitória Histórica dos Trabalhadores em Supermercados 
Reduz Jornada de Trabalho e conquista o Ticket Alimentação.

Sindicato dos Trabalhadores em Su-
permercados de Belém em conjunto 
com os Sindicatos dos Comerciários de 
Ananindeua e Castanhal levam milha-
res de trabalhadores às ruas.

A greve histórica deflagrada pelos 
trabalhadores em supermercados, lide-
rados por Antonio Caetano, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em 
Supermercados de Belém, juntamente 
com Jorge Soares e Eleonora Santos, 
presidentes dos Sindicatos dos Comer-
ciários de Ananindeua e Castanhal res-
pectivamente, deixou de joelhos a pa-
tronal dos donos de supermercados no 
Pará, que se viram obrigados a ceder às 
exigências de milhares de trabalhado-
res em greve nas principais cidades do 
estado como Belém, Ananindeua, Ma-
rituba e Castanhal. 

A greve teve seu inicio no dia 1º de 
julho, com os trabalhadores do Gru-
po Líder cruzando os braços, gerando 
a onda que levou milhares de traba-
lhadores das principais redes de su-
permercados do Pará como Yamada, 
Formosa, Nazaré, Cidade, Amazônia 
dentre outras redes de menor porte a 
aderirem à greve.

O fim do movimento ocorreu no úl-
timo dia 04 de julho, após cinco horas 
de negociação entre os poderosos do-
nos de supermercados, representados 
pela Associação dos Supermercados 
do Estado do Pará – ASPAS e os repre-
sentantes dos trabalhadores liderados 

pelo SINTCVAPA de Antonio Caetano e 
pelos Sindicatos dos Trabalhadores no 
Comércio de Ananindeua e Castanhal, 
de Jorge Soares e Eleonora Santos, 
apoiados pela Federação dos Trabalha-
dores no Comércio do Pará e Amapá – 
FETRACOM e União Geral dos Trabalha-

dores – UGT / Pará.
A vitória dos trabalhadores veio 

com a integralidade de suas reivindica-
ções aceitas pelos patrões, que dentre 
outras coisas, exigiam o ticket alimen-
tação, redução na jornada de trabalho 

Marcas da Greve

de 44h para 41h semanais, jornada de 
7h horas corridas diárias, fim do banco 
de horas e melhores condições de tra-
balho. Esta conquista histórica benefi-
ciou os cerca de mais de 35 mil traba-
lhadores em supermercados em todo 
o estado do Pará. 

Antonio Caetano, Presidente do SINTCVAPA em assembléia com os trabalhadores do Líder Independência.
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Trabalhadores em Ananindeua

Os trabalhadores de Supermerca-
dos de Ananindeua estão de parabéns. 
Afinal, eles fizeram parte do grupo de 
trabalhadores que, por três dias, mo-
bilizou e paralisou as grandes redes de 
Supermercados da Região Metropoli-
tana de Belém.

Foi um marco histórico para o mo-
vimento sindical do Pará. Isso porque, 
poucas vezes viu-se nossa categoria 
profissional firme no propósito de se 
unir, a fim de paralisar para reivindicar 
melhores condições de trabalho.  

A união dos trabalhadores e a par-
ceria entre os Sindicatos que repre-
sentam os comerciários da Região 
Metropolitana de Belém, FETRACOM 
e UGT foram essenciais para o sucesso 
do movimento, visto que, mobilizaram 
aproximadamente 35.000 (trinta e cin-
co mil) companheiros e companheiras, 
dispostos a irem às últimas consequên-
cias para terem sua pauta de reivindi-
cações atendidas. Fato que foi vitorio-
samente alcançado.

Jorge Soares
Presidente do SINTRACOM

Acredito que a vitória alcançada, 
evidenciada através da aprovação dos 
treze itens relacionados na pauta de 
reivindicações dos trabalhadores, re-
presentou muito mais que conquistas 
trabalhistas. Ficou explicita a certeza 
de que quando há união, mobilização 
e participação geral dos trabalhadores 
ocorrem os fenômenos do fortaleci-

mento da categoria e da valorização do 
trabalhador. Esse fortalecimento e essa 
valorização ficam evidentes quando 
observamos que entre as conquistas 
estão o fim do banco de horas, o esta-
belecimento da jornada de trabalho de 
7 (sete) horas, o fim do desvio de fun-
ção, a conquista do vale alimentação, 
entre outras.

Finalizo minhas ponderações soli-
citando aos trabalhadores que conti-
nuem suas lutas por melhores condi-
ções de trabalho. Que acreditem em 
seu potencial para conquistas e reali-
zações. Que empunhem a bandeira do 
crescimento e desenvolvimento pes-
soal. Que lutem por sua valorização e 
respeito profissional. Que continuem 
contando com o SINTRACOM, seu 
companheiro para todas as lutas.   

Trabalhadores do Líder BR, Líder Cidade Nova, 
Y. Yamada, Formosa e Supermercado Cidade em 
greve geral por melhores condições de trabalho.



A conquista da dignidade. 

Ticket Alimentação para todos. 
Sindicato dos Trabalhadores 

em Supermercados de Belém, jun-
tamente com os Sindicatos dos 
Comerciários de Ananindeua e 
Castanhal conquistam o ticket ali-
mentação para todos os trabalha-
dores em supermercados do Pará.

Com um piso salarial médio de 
R$ 830,00, os trabalhadores em su-
permercados utilizam cerca 40% de 
seu salário com sua alimentação di-
ária, o que achatava, ainda mais, os 
já reduzidos salários. No entanto, 
com a greve, essa situação mudou, 
pois o ticket alimentação foi garan-
tido a todos os trabalhadores em 
supermercados no estado do Pará.

O primeiro a comemorar a vitória 
histórica dos trabalhadores foi Alce-
nor Correa, secretário-geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Super-
mercados de Belém – SINTCVAPA, 
que exclamou: “Graças a Deus esse 
impasse chegou ao fim. A pauta de 
reivindicação dos funcionários foi 
atendida e a nossa vitória hoje foi 
ainda melhor”.

Alcenor, ainda, ressaltou o apoio 
inconteste da Federação dos Traba-
lhadores no Comércio e Serviço dos 
Estados do Pará e Amapá – FETRA-
COM-PA/AP e da União Geral dos 
Trabalhadores – UGT PARÁ, na pes-
soa de seu presidente, Zé Francisco, 
que teve participação fundamental 

- Ticket-alimentação no valor 
de R$ 156,00 (Cento e cinquen-
ta e seis reais) para trabalha-
dores do Grupo Líder,  sendo 
pagos R$ 6,00 (seis reais) por 
dia , mediante desconto de R$ 
25,00 (vinte e cinco reais) men-
sais, não sendo descontados 
os dias de falta ou justificados 
durante o mês.  Sendo manti-
do o pagamento dos 4 vales-
-transportes por dia.

- Para todos os outros demais 
supermercados ficou estabe-
lecido o Ticket-alimentação 
no valor de R$ 182,00 (cento e 
oitenta e dois reais), mediante 
desconto de R$ 25,00 (vinte 
e cinco reais) mensais, sendo 
pagos R$ 7,00 (sete reais) por 
dia efetivamente trabalhados, 
os dias não trabalhados serão 
descontados do valor estabe-
lecido e serão pagos 2 (dois) 
vales-transportes por dia.

Entenda sobre 
o Ticket-alimentação

nas negociações, sendo elogiado 
em nível nacional por sua forma de 
negociar de forma firme e intran-
sigente na defesa dos direitos dos 
trabalhadores ao conseguir a apro-
vação de todos os itens da pauta 
dos trabalhadores, especialmente o 
ticket alimentação.

Alcenor acrescentou que os su-
permercados se obrigaram a fazer 
o pagamento do vale alimentação 
mensal no valor de R$ 182,00, in-
depende da convenção coletiva de 
trabalho, que já havia sido assinada 
com data retroativa a 1º de março, 
uma vez que, a data-base da catego-
ria dos trabalhadores em supermer-

cados no Estado do Pará é neste dia. 
E que esta decisão não vale apenas 
para Belém, Ananindeua, Marituba 
e Castanhal, é extensiva a todos os 
municípios do estado do Pará.

Mais do que uma nova condição 
uma nova condição de dignidade 
para o trabalhador, a conquista do 
ticket alimentação não deixa de ser 
aumento indireto em sua remune-
ração uma vez que, passam a ter um 
ganho real em seu salário, pois parte 
das despesas com alimentação será 
subsidiada pelo ticket. E completa 
Correa: “Vencemos. A união e a luta 
dos trabalhadores foram maiores 
que nossas dificuldades”. 

Trabalhadores em Castanhal
Mais uma vez o movimento sin-

dical, juntamente com todos os 
trabalhadores unidos, mostraram 
sua força nos dias de paralisação. 
As manifestações ocorreram por 
que ao longo dos tempos embora 
o lucro das empresas tenha cresci-
do, o trabalhador, principal capital 
da empresa , aquele que trabalha 
diariamente e efetivamente é res-
ponsável por seu crescimento, não 
é beneficiado, tão pouco valorizado 
pela classe empresarial.

O Sintcomc nunca medirá esfor-
ços para proteger o direito dos tra-
balhadores como também lutar por 
melhores condições e benefícios 
para sua categoria, nos manifestos 
reiteramos esse compromisso e nos 
sentimos orgulhosos por contribuir 
para que milhares de trabalhadores 
e trabalhadoras sejam favorecidos.

Os comerciários do estado do 
Pará estão  de parabéns e o senti-
mento que domina nosso coração 
é o de dever cumprido, na certeza 
de que essa missão não finaliza por 
aqui, ainda há muito o que se fazer 
e avançar em relação ao direito do 
trabalhador.

Eleonora Lopes dos Santos
Presidente do SINTCOMC

Trabalhadores param o escritório 
central do Grupo Líder

Alcenor Correa, Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Supermercados de Belém



Cai a Jornada de Trabalho de 44h para 42h, com 7h corridas. Faltam 2h 
para às 40h Semanais. É o fim do Banco de Horas. Estamos quase lá.
A conquista da redução da jornada de trabalho em 42h aproxima os trabalhadores em supermercados 
do Pará à tão sonhada 40h, bandeira histórica do movimento sindical.

Não foram às 40h defendidas 
pelos sindicalistas, mas já estamos 
bem perto de alcançar uma luta his-
tórica dos trabalhadores em todo 
Brasil. Para alcançar nossa meta, só 
falta 1h e conquistaremos às 40h se-
manais. Mas, as 42h já estão valen-
do.

Para o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Supermer-
cados de Belém, Antonio Caetano, 
essa conquista das 42h semanais 
aproxima cada vez mais a jornada 
de trabalho atual com as 40h sema-
nais defendidas pelo movimento 
sindical brasileiro. “Estamos quase 
lá. Só falta 2h”, disse Caetano ao sau-
dar mais esta conquista para os tra-
balhadores em supermercados em 
todo o estado do Pará.

Caetano, disse, ainda, que este 
fato inédito se deve a união dos tra-
balhadores e a articulação dos sin-
dicalistas ligados Federação dos Tra-
balhadores no Comércio do Pará e 
Amapá – FETRACOM e à União Geral 
dos Trabalhadores – UGT / PA, “que 
não cederam, nem vacilaram nas 
negociações com patronal” no que 

se refere ao direito dos trabalhado-
res. “Vamos chegar às 40h semanais 
companheiros, isso é só o começo 
da vitória”, disse Antonio Caetano 
ao saudar a conquista das 42h para 
os trabalhadores em supermerca-
dos em todo o Pará.

As conquistas trabalhistas foram 
além das 42h semanais, como tam-
bém, uma antiga reivindicação dos 
trabalhadores em supermercados 
foi implantada que foi a jornada 
corrida de 7h corridas e intervalo de 
30 minutos diária, o que valoriza o 
trabalhador que passa a dispor de 
mais tempo para se dedicar a sua 
família ou mesmo ao estudo.

Antonio Caetano revela que, an-
teriormente, o horário nos super-
mercados, por exemplo, de quem 
chegava às 8h, tinha o intervalo de 
duas a três horas, ou seja, o traba-
lhador entrava as oito da manha, fi-
cava até ao meio dia, voltava às 15h 
e iria até as sete ou oito, em outras 
palavras o tempo do trabalhador fi-
cava todo comprometido com o su-
permercado.

O sindicalista, completa dizen-

do mais: “e muitas vezes, quando o 
trabalhador voltava mais cedo, por 
conta das distancias entre local de 
trabalho e sua casa, acabava traba-
lhando mais horas, que acabavam 
por cair no famigerado banco de 
horas”.

Não raras foram às vezes em que 
recisões aconteciam com os advo-
gados patrões falando aos traba-
lhadores que deviam no banco de 

horas, mas que a empresa não iria 
descontar. Até parece que os pa-
trões têm todo esse cuidado com 
o trabalhador. E completa Caetano 
“ no Formosa, o banco de horas só 
dava negativo para o trabalhador.

Mas agora é só vitória, fim do 
banco de horas, sete horas corridas 
e jornada de 42h. Mais conquistas é 
que esperamos no futuro, pois essa 
batalha já foi vencida.

Antonio Caetano com trabalhadores do Grupo Líder.

Supermercados Grandes Lucros com baixos salários 
marcam as relações entre patrões e empregados.

No estado do Pará o segmento 
dos supermercados mostra as gran-
des contradições entre os lucros 
cada vez mais gordos dos donos 
e o salário dos funcionários cada 
vez mais baixo. É o que demonstra 
a pesquisa realizada pela Revista 
Especializada Supermercado Mo-
derno ao divulgar o ranking dos 
supermercados no Brasil onde se 
encontra Yamada, Líder, Formosa, 
Nazaré entre outros.

Segundo a revista o Grupo 
Y.Yamada, que esta em 15º no 
ranking dos maiores supermerca-
dos do país. E entre 2010 e 2011, 
o faturamento cresceu 14,8%, em 
apenas um ano, passando de R$ 1,2 
bilhões para R$ 1,5 bilhões. E se de 
um lado o Grupo Y.Yamada cresceu 

seus lucros, de outro, os empregos 
gerados diminuíram em 9%, pas-
sando 6.359 em 2010 para 5.786 em 
2011. E o que não acrescentou em 
número de empregos resultou no 
aumento da receita por trabalha-
dor. A Yamada faturou em cima de 
cada trabalhador cerca de R$ 203,1 
mil em 2010, aumentando para R$ 
273,3 mil em 2011, crescimento de 
14,7%.

No Líder, que esta em 16º no 
ranking dos maiores supermerca-
dos do país, entre 2010 e 2011, o fa-
turamento cresceu 7,9%, em apenas 
um ano, passando de R$ 1,2 bilhões 
para R$ 1,4 bilhões. Já os empre-
gos gerados diminuíram em 39,7%, 
passando 9.327 em 2010 para 5.624 
em 2011. Já o faturamento sobre os 

trabalhadores do Líder superou o 
Yamada. O Líder faturou em cima de 
cada trabalhador cerca de R$ 138,2 
mil em 2010, para R$ 249,1 mil em 
2011, crescimento de 69%.

O supermercado Formosa, que 
esta em 34º no ranking dos maio-
res supermercados do país, é outro 
exemplo de exploração dos traba-
lhadores, entre 2010 e 2011, o fa-
turamento cresceu 13,%, em ape-
nas um ano, passando de R$ 401,4 
milhões em 2010 para R$ 486,9 
milhões em 2011. Os empregos di-
minuíram em 6,6%, reduzindo de 
2.590 em 2010 para 2.419 em 2011. 
Já o faturamento sobre os trabalha-
dores do Formosa aumentou em 
21,7%, passando de R$ 155 mil em 
2010, para R$ 201 mil em 2011. 

Esses exemplos servem para os 
trabalhadores perceberem o quan-
to são explorados com salários 
achatados enquanto os grandes 
supermercados aumentam seus 
faturamentos à custa de seus fun-
cionários. E só para comparar, em 
2000, os trabalhadores dos hiper/
supermercados recebiam em mé-
dia 3,5 salários mínimos mensais, 
contra 1 em 2011. No entanto, entre 
1990 e 2000, a receita dos quinhen-
tos maiores hiper/supermercados 
cresceu 96,9%. Se isso não é traba-
lho escravo precisaremos de outro 
nome da nominar a exploração dos 
trabalhadores. A greve dos traba-
lhadores em supermercados come-
çou a mudar esta relação. E muito 
foi conquistado. É só o começo.

Matéria da Revista da Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS apresenta o ranking dos 
maiores supermercados, dentre os quais Yamada, Líder e Nazaré entre os que mais lucram.

Trabalhador unido jamais será vencido!



NÃO É PELOS R$ 0,20. 
É PELO QUE SIGNIFICA!

Companheiros (as),
A história recente brasileira tem 

cortejado os maus, os bandidos da 
nação e nos levado a imaginar que 
os iníquos donos do poder sempre 
vencerão nossos sonhos e aspira-
ções por um país diferente, onde as 
oportunidades, as possibilidades de 
estudar, de trabalhar, de lazer, de es-
porte, de incentivo à cultura façam 
parte de nossa vida cotidiana. 

No entanto, as ruas mostraram 
que vale a pena acreditar em nos-
sos sonhos. E o Pará e o Brasil estão 
assistindo a esta onda avassaladora 
com milhares de heroicos jovens 
patriotas brasileiros combatendo 
um Sistema Violento que, há anos, 
destrói os sonhos e as esperanças 
de milhões de brasileiros que ape-
nas buscam viver num país melhor.

E neste momento histórico, o 
“Gigante”, antes adormecido, obri-
ga os Governos, Parlamentos e o 
Judiciário a tomarem as medidas 
tão necessárias para a verdadeira 
mudança em nosso país pois, eles já 
não podem se fazer de cegos e nem 
mesmo de surdos diante da ensur-
decedora voz das ruas que clamam 

por EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURAN-
ÇA, MOBILIDADE URBANA  E O FIM 
DA CORRUPÇÃO QUE ROUBA O FU-
TURO DOS BRASILEIROS.   

Esta caminhada começou com 
os bravos e patriotas jovens bra-
sileiros e, agora, neste DIA 11 DE 
JULHO, conta com União Geral dos 
Trabalhadores – UGT, FETRACOM – 
PA / AP em conjunto com todas as 
demais centrais sindicais que, ao 
longo da história, estiveram ao lado 
dos trabalhadores em busca deste 
sonho, que é a construção de um 
país desenvolvido, com trabalho 
decente para todos.

E por isso, nós da trabalhadores, 
estamos aqui hoje para reafirmar 
nosso compromisso com este sonho 
de transformar o Pará e o Brasil num 
estado e num país inovadores, onde 
cultura e arte sejam mais do que pa-
lavras de jargão de candidato. Que 
educação seja uma ferramenta de 
transformação social. Que empre-
go e renda se deem em condições 
decentes. Que saúde, transporte e 
segurança sejam direitos que todos 
tenham acesso e oportunidade de 
exercê-los.

E para chegar a este Brasil para os brasileiros defendemos:
1. PASSE LIVRE PARA OS ESTUDANTES E DESEMPREGADOS;
2. REDUÇÃO IMEDIATA EM R$ 0,20 NAS PASSAGENS DE ÔNIBUS.
3. FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO;
4. SAÚDE PÚBLICA;
5. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE;
6. TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE; 
7. CONTRA A PL 4330, SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO;
8. REFORMA AGRÁRIA;
9. CONTRA OS LEILÕES DE PETRÓLEO;
10. PELA APROVAÇÃO DA PEC 300;
11. LUTA INTRANSIGENTE CONTRA A CORRUPÇÃO.

É HORA DE TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADE!

Companheiros chegou a hora de acreditar. 
O futuro se constrói agora!

Zé Francisco na assembléia geral dos trabalhadores do Líder

ZÉ FRANCISCO

Zé Francisco é Presidente da UGT-PA e FETRACOM-PA/AP

MOVIMENTOS SE JUNTAM A LUTA DOS TRABALHADORES EM SUPERMERCADOS



União entre Trabalhadores, Sindicatos, 
FETRACOM e a UGT-PA foi fundamental 
para a vitória dos trabalhadores em 
supermercados.
Apoio da FETRACOM e da UGT – PA com seus sindicatos e entidades 
filiadas fortaleceu a greve e teve papel decisivo nas conquistas. 

Aguerridos e intransigentes na 
defesa da pauta reivindicada pe-
los trabalhadores em supermerca-
dos os Sindicatos dos Trabalhado-
res em Supermercados de Belém e 
dos Comerciários de Ananindeua 
e Castanhal, contou com o apoio 
incondicional da União Geral dos 
Trabalhadores, Sindicato dos Em-
pregados no Comercio – SEC / PA, 
Sindicato dos Vigilantes - SINDIVI-
PA, Federação das Cooperativas de 
Transporte Alternativo do Pará – FE-
TRANSPORTE e dentre outros esti-
veram presentes na organização do 
movimento.

Para o Primeiro Secretário da UGT 
– PA, Benedito Bené Belém, a união 
dos trabalhadores de diversas cate-
gorias é fundamental para unidade 
das lutas comuns a todos os traba-
lhadores, como a luta por condições 
de trabalho decentes, remuneração 
justa fazem parte de uma agenda 
que independente da categoria, 
pois a qualidade de vida dos traba-
lhadores estar sempre em primeiro 
lugar. 

“Independente da empresa, na 
maioria dos casos, no Pará, os traba-
lhadores estão longe conseguir as 
condições dignas de trabalho”, afir-
mou Bené, acrescentando, ainda, 
que “as denúncias dos trabalhado-
res, que vão de desvio de função ao 

assédio moral encontramos em di-
versas empresas que desrespeitam 
o trabalhador. É preciso humanizar 
as relações entre capital e trabalho”. 

O Primeiro Secretário da UGT – 
PA reforçou a importância da parti-
cipação de outros sindicatos de fora 
da categoria que abraçaram a causa 
dos trabalhadores em supermerca-
dos e lembrou-se da participação 
fundamental do presidente da UGT 
– PA, Zé Francisco, durante as tensas 
negociações com o Grupo Líder e 
a ASPAS e no comando da UGT ao 
defender o Primeiro de Julho como 
data para central encampar a luta 
dos estudantes e do povo brasileiro 
na greve geral. 

As afirmações de Bené Belém, fo-
ram acompanhadas pelo Secretário 
de Comunicação da UGT – PA, o ra-
dialista Nildo Matos, acrescentado: 
“Não havia outra forma de negociar, 
os trabalhadores estavam corre-
tos em entrar em greve. Os donos 
de supermercados lucram muito e 
devem melhorar as condições dos 
trabalhadores que garantem seu 
sucesso”.

Matos, que foi um dos mem-
bros da UGT que esteve de frente 
no comando da greve apoiando 
os sindicatos da categoria, afirmou 
ter ouvido denúncias de todo jeito, 
em particular do Grupo Líder, que 

oferece um plano de saúde, que 
dentre outros problemas, tem bai-
xo número de médicos, existindo 
apenas três para atender um núme-
ro enorme de trabalhadores, além 
da questão dos atestados médicos, 
outra denúncia dos trabalhadores 
grevistas, que nas palavras de ou-
tro trabalhador, que preferiu não se 
identificar afirmou: “Além disso, se 
nós faltarmos e apresentarmos um 
atestado médico de posto de saúde 
ou do PSM eles não aceitam e nos 
descontam o dia não trabalhado”.

“Os trabalhadores no Pará têm 
uma jornada de trabalho que beira 
o trabalho escravo especialmente, 
aqueles que trabalham nos super-
mercados” afirmou o Secretário Ge-
ral da Fetracom e Presidente do SEC 
– PA, Ivan Duarte, lembrando, ainda, 
que essa situação dos trabalhadores 
em supermercados é compartilha-
da em vários setores do comércio, 
completando: “Os trabalhadores, 
quase todos os dias, ficam muito 
além do seu horário e não recebem 
nada por isso” concluiu o sindicalis-
ta.

Duarte, afirmou que a UGT – PA, 
a Fetracom e o SEC estarão sempre 
dispostos a encampar a luta dos 
trabalhadores seja onde estiverem, 
pois a representação dos traba-

lhadores sempre estará presente. 
Acrescentando que a UGT e a FE-
TRACOM estão em uma agenda de 
mobilização permanente pelo esta-
do com visitas e reuniões a todos os 
sindicatos filiados a central, conver-
sando com os trabalhadores para a 
solução de seus problemas.

Companheiro Bené Belém da UGT-PA

Manoel Cunha, Diretor do SINTCVAPA

Nildo Matos, secretário de comunicação 
da UGT-PA

Alberto, Diretor do Sindicato dos Vigilantes



Repressão Violenta da Policia Militar não foi capaz de 
por fim Greve dos Trabalhadores em Supermercados. 
Em mais uma ação para criminalizar os movimentos dos trabalhadores, a PM utilizando spray de pimenta e ba-
las de borracha tentou, mas não conseguiu, afugentar os trabalhadores em supermercados.

A manifestação constitucional e 
pacífica dos trabalhadores em su-
permercados, que se encontravam 
em greve, contou com mais uma 
ação violenta da PM do Pará, com os 
excessos já bastante conhecidos pe-
los trabalhadores que ao buscarem 
seus direitos e a melhora de suas 
condições de trabalho são sempre 
recebidos com truculência e violên-
cia daqueles que deveriam garantir 
sua segurança e seus direitos.

Durante a concentração dos tra-
balhadores em supermercados no 
estacionamento do Supermercado 
Yamada Plaza, homens da PM Fluvial 
– é isso mesmo, fluvial – reprimiram 
violentamente os trabalhadores e 
sindicalistas que se manifestavam 
pacificamente no estacionamento 
do supermercado.

Agindo com a truculência já co-
nhecida os homens da PM, acompa-
nhados por cães, utilizaram gás de 
pimenta e balas de borracha para 
reprimir e dispersar os grevistas que 
aguardavam o fim das negociações 
entre os representantes dos traba-
lhadores e a entidade patronal. Na 
ocasião prendendo, inclusive, um 
trabalhador do supermercado Na-
zaré arbitrariamente por não con-
cordar com a ação violenta da PM.

A PM que deveria proteger os 
trabalhadores estavam a serviço 
dos patrões. E como uma Seguran-
ça Privada agiu repressivamente 
contra homens e mulheres desar-
mados e pacíficos com a desmesu-
rada violência com que atacam os 
marginais, como se trabalhador fos-
se bandido. E não se contendo em 
prender um trabalhador que se ma-
nifestava, os homens da PM Fluvial 
atiraram à queima roupa contra um 

dos membros da União Geral dos 
Trabalhadores – UGT, Jean Kedson, 
que somente procurava defender o 
trabalhador do Nazaré levado arbi-
trariamente do local de manifesta-
ção.

Kedson foi alvejado quatro vezes 
com tiros de bala de borracha, além 
da utilização de gás de pimenta a 

poucos centímetros de seu rosto, 
tudo na frente de diversos órgãos 
da imprensa, além da ameaça cons-
tante contra sindicalistas e manifes-
tantes que tão somente buscavam 
garantir seus direitos.

Infelizmente a Polícia Militar, ain-
da, não percebeu que os inimigos 
não são os trabalhadores, nem mes-

PM atira a queima roupa em membro da UGT-PA

PM da guarda Fluvial prende trabalhador do supermercado Nazaré

PM dispara arma de fogo e atinge trabalhador

“DESPREPARADO! DESPREPARA-
DO!” Esse foi o grito em coro dos 
trabalhadores após a atitude de um 
Policial da Polícia Militar de dispa-
rar contra o chão com uma arma de 
fogo, por conta dos trabalhadores 
em greve não permitirem a entra-
da de um veículo no supermercado. 
Após ver que os manifestantes não 
deixariam o veículo passar, o policial 
disparou contra o chão e os destro-
ços do projétil da bala atingiram no 
peito e  braço do trabalhador que 
estava ali protestando por melhores 
condições de trabalho.

O Policial teve que ser escoltado 
por mais de 4 viaturas da PM, devi-
do a revolta gerada entre os traba-
lhadores ali presentes, isso ocorreu 
em frente ao supermercado Formo-
sa da Av. Augusto Montenegro, os 
trabalhadores chegaram a fechar à 
avenida por alguns minutos. O tra-
balhador foi acompanhado por um 
diretor do Sindicato dos Trabalha-
dores em Supermercados para reali-
zar os tratamentos de primeiros so-
corros e em seguida acompanhado 
a delegacia para a realização de um 
Boletim de Ocorrência (B.O).

Trabalhador atingido por projétil de bala por despreparo de Policial.

mo os sindicalistas. Somos todos 
trabalhadores, policiais e funcio-
nários de supermercados. Quando 
perceberem que fazemos parte do 
mesmo time, aí sim as coisas vão 
mudar. E pra melhor.

De qualquer maneira, fica o regis-
tro de repúdio contra o pelotão da 
PM Fluvial que agiu com violência e 
truculência desnecessária.


