
A HORA É DE LUTAR POR DIREITOS, FORTALECER SEU SINDICATO 

E JUNTOS LUTAR POR UMA CAMPANHA SALARIAL MAIS JUSTA.

O SINDICAM-CE iniciou a Campanha Salarial 
2019/2020 dos trabalhadores em transporte de Cargas 
do Estado do Ceará, como a data-base em 1º de junho, é 
chegada a hora de lutar por mais direitos, fortalecer 
ainda mais o SINDICAM-CE e melhorar o seu salário. 
Nesta perspectiva, o nosso primeiro passo é ouvir os 
trabalhadores(as) durante a Assembleia Geral e de 
Composição das Pautas de Reivindicações que 
ocorrerá no DOMINGO DIA 28 de abril, a partir 
das 11h. 

Após a Assembleia as pautas de reivindicações 
serão encaminhadas para o Sindicato Patronal 
(SETCARCE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA 
NO ESTADO DO CEARA) para dar inicio às 
negociações. 

Sua presença é muito importante, 
Entre os principais itens que serão pleiteados 

pelos trabalhadores(as) através do SINDICAM-CE 

estão à reposição salarial com aumento real, inclusive 
no piso da categoria, e o reajuste dos benefícios. Além 
disso, por se tratar de um segmento diferenciado, 
iremos reivindicar mais garantias nas cláusulas 
correspondentes ao reajuste na produtividade; hora 
extra; adicional noturno; prêmio por tempo de 
serviço; auxílio alimentação; ajuda de custo; 
aumento da cesta-básica; auxilio saúde, seguro de 
vida, aumento da comissão por tonelada, entre 
outras reivindicações. Todas as cláusulas negociadas 
terão como objetivo de proteger os trabalhadores. 
Além de fortalecer o diálogo com a base, a ideia da 
campanha salarial deste ano, é fazer uma discussão 
profunda sobre a convenção coletiva de trabalho e 
projetos desenvolvidos pelo sindicato ao longo dos 
anos, alinhados às reivindicações da categoria.

Na ocasião, o SINDICAM promoverá um TORNEIO DE 
FUTEBOL SOCIETY para celebrar o Dia do Trabalhador(a). As 
disputas ocorrerão no campo do Complexo Expresso da 
Bola, a partir das 8h, com premiações e sorteios para os 
sócios do sindicato. Outras informações entrar em contato 
conosco. (85) 3021.3326

SINDICAM-CE TAMBÉM É ESPORTE!

SINDICAM CEARÁ      

SEDERua Solon Pinheiro, 430 - Centro

Fortaleza - Ceará - CEP 60.050-040

Fone: (85) 3021.3326

  

 SUBSEDE

Rua das Orquídeas, 100 - Antônio Vieira

Juazeiro do Norte - Ceará - CEP 63.022-320

Fone: (88) 3571.5348
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A Campanha Salarial 2019/2020 já começou! Portanto, convocamos todos vocês a 
se fazerem presentes na Assembleia Geral que será realizada no DOMINGO (DIA 28 de 

abril, às 11h), a realizar-se no Complexo Expresso da Bola, Rua Padre Pedro de 
Alencar, 2230 - Messejana, Fortaleza – Ceará.  

DATA BASE DA CATEGORIA

CONVOCATÓRIA

Abril 2018
Edição Extra

1998

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes de Mudanças, Bens, Cargas, Logís�ca e Motorista de Caminhão na Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Ceara

Pagode ao vivo e Espaço Infantil!
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