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Em  2 0  d e 
dezembro de 

2 0 1 8 ,  o 
t rabalhador da 
empresa Polimix, 
o Sr. Eduardo, 
g a n h a d o r  d a 
M O T O  z e r o 
(0KM), através  
d o  s o r t e i o 
promovido pelo 
S i n d i c a t o  d o s 
Caminhoneiros 
(SINDICAM-CE) 
n a  F e s t a  d e 
Confraternização 
do Final de Ano da 
categoria, ocorrido no dia, 16 de dezembro, esteve presente 
com a cartela sorteada de Nº 4033, na Sede do Sindicato em 
Fortaleza para retirar o seu prêmio.
A entrega da MOTO foi feita pelos Diretores, José Tavares 
(presidente) e Mirio Pavan, além dos demais diretores do 
sindicato presentes.  Durante a entrega, o sócio ganhador 
expressou a sua felicidade em ter conquistado o prêmio 
mais desejado da confraternização. “Estou muito feliz com o 
prêmio, agradeço a Deus. Eu, em nome da minha família 
agradeço o sindicato por essa iniciativa de valorizar os seus 
sócios. Essa dedicação e compromisso que a diretoria do 
SINDICAM-CE  tem por todos nós é maravilhoso”, destacou 
Sr. Eduardo.
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Sócio ganhador recebe prêmio (MOTO 0km) na Sede 

A mobilização deste ato foi organizado 
pela OAB, a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) ,  a Associação dos 
Advogados Trabalhistas (Aesat), a 
A s s o c i a ç ã o  N a c i o n a l  d o s 
Procuradores Públicos, SINDICMA-
CE, ente outras entidades sindicais 
que formam o núcleo permanente de 
defesa do direito e da justiça do 
trabalho.
Conforme os organizadores, o 
objetivo desta mobilização foi de 
esclarecer à população sobre a 
importância e função da justiça 
trabalhista diante da extinção do 
órgão, ordenado pelo Presidente da 
República. 

 Ministério e a Justiça do Trabalho Ovêm sofrendo ataques num claro 
sinal de aprofundamento de políticas 
públicas em restrições às garantias 
dos direitos dos trabalhadores. Neste 
sentido, o SINDICAM CEARÁ e 
entidades sindicais, realizaram no dia 
21/01, um ato em defesa da Justiça do 
Trabalho. 

SINDICAM-CE participa de ato 
em defesa da Justiça do Trabalho

FORTALEÇA SEU SINDICATO

SEJA SÓCIO, FAÇA PARTE 

DA FAMÍLIA SINDICAM!

Uma das principais ações do sindicato se dá no dia a 
dia com a presença permanente dos dirigentes nas 

portas das empresas. Ligue e peça sua ficha de filiação 
e fortaleça o seu sindicato.  (85) 3021.3326 

www.sindicamceara.org.br



SINDICAM-CE

A Banda “Os Brasas” 
responsáveis pela animação da 
festa não deixou ninguém 
parado. Os participantes se 
deliciaram com uma deliciosa  
feijoada. 

A tradicional Festa de 
Confraternização do 
SINDICAM-CE foi 
inesquecível! 
Sócios do Sindicato, familiares e 
convidados marcam presença 
na 5ª Edição do evento. 
Reunidos em um clima de muita 
alegria e harmonia, os 
trabalhadores dos Transportes 
de Cargas de Fortaleza e 
Região Metropolitana, 
aproveitaram a Tradicional Festa 
de Confraternização que 
ocorreu no dia 16 de dezembro 
de 2018, no Clube dos Oficiais 
da Polícia Militar do Ceará. 

SORTEIOS: SÓCIOS GANHADORES 

E-mail: sindicatodoscaminhoneiros.ce@gmail.com

Os sócios do Sindicato 
participaram de sorteios, corte 
de cabelo, verificação de 
pressão arterial, consultas 
oftalmológicas, maquiagem, 
Final do Campeonato de 
Futebol, brincadeiras, entrega 
de brindes e muito mais.    

CONFRATERNIZAÇÃO NA REGIÃO DO CARIRI 
REFORÇA MAIS UM ANO DE LUTA E CONQUISTA

A diretoria do SINDICAM-CE promoveu para os 
trabalhadores em transporte de cargas da Região do 

Cariri, mais uma confraternização de final de ano, a festa 
foi alusivo à comemoração de mais um ano de luta e 
conquista da categoria. 
Com objetivo de renovar as energias para o ano seguinte 
de 2019, os sócios do SINDICAM-CE comemoraram no 
dia 09 de dezembro de 2018, no Clube do Sindicato dos 
Comerciários de Juazeiro do Norte, um dia fraterno, com 
muito lazer junto aos seus familiares, na ocasião, houve 
muita música, sorteios e brinde para os associados.

Na ocasião, José Tavares, presidente do SINDICAM-CE contextualizou a importância da sindicalização 
e o fortalecimento do sindicato junto à categoria. “Vamos continuar seguindo firme, realizando as ações 
sociais e sindicais em prol da manutenção e ampliação dos direitos dos trabalhadores(as)” disse 
Tavares. 

 A diretoria do Sindicato aproveitou o momento para saudar e agradecer o empenho e o esforço que cada 
trabalhador e diretores do sindicato tiveram ao logo de 2018.  

«  - Tradicional Festa de confraternização da categoria ACONTECEU EM 2018
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SINDICAM-CE

MY Pordeus e Transágua  realizaram eleições da CIPA

 O SINDICAM reforçar a luta por melhores 
condições de trabalho e vida, neste sentido atua junto 
aos trabalhadores(as) ressaltando sobre a importância 
da prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho.  A diretoria deste sindicato sempre busca lutar 
pelos interesses da categoria e para que as empresas 
ofereçam melhores condições de t rabalho, 
obedecendo e cumprindo às regras e normativas.

Foi realizando em janeiro de 2019, mais uma eleição 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA. Neste sentido, a diretoria do SINDICAM-CE 
esteve presente durante todo processo eleitoral dos 
funcionários das empresas, M. Y. PORDEUS 
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e Transágua.
 A CIPA é uma comissão constituída por 
representantes indicados pelo empregador e membros 
eleitos pelos trabalhadores, de forma democrático e 
paritário. Os cipeiros tem a finalidade de prevenir 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo 

a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador.

Sindicam na Base, Sindicam na Luta!

rabalhadores da empresa SP Distribuidora de 

TCombustível recebeu na manhã do dia, 22/01, uma 
visita da diretoria do sindicato, na ocasião, os 

trabalhadores receberam orientação sobre a convenção 
coletiva de trabalho, divulgação da data-base da 
categoria. 
As visitas fazem parte do planejamento estratégico do 
sindicato, no qual tem como prioridade a interação entre 
sindicato e trabalhadores, além de dialogar, debater e 
tirar dúvidas nas questões sobre o mundo do trabalho 
junto aos trabalhadores em transporte de cargas.

 
ara a categoria ficar melhor informada, a diretoria do SINDICAM-CE iniciou este ano de 2019, a continuidade Pdas visitas nos locais de trabalho para conversar com os trabalhadores(as) e distribuir a Convenção Coletiva 

2018/2019. Os encontros teve e terão como objetivo debater os direitos e deveres da categoria, como também 
orientar sobre às cláusulas das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho entre funcionários e empresas.
Os Acordos e Convenções de Trabalho disciplinam direitos, garantias e outras regras das relações entre 
funcionário e empregador.

www.sindicamceara.org.br

SINDICAM, SOU EU, É VOCÊ, SOMOS NÓS! 
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SINDICAM-CE

SINDICAM realiza ação sindical junto aos 
trabalhadores(as) do Complexo Portuário do Pecém

As visitas fazem parte do planejamento estratégico do sindicato, desenvolvido dentro da base.  

A diretoria do SINDICAM-CE realizou no dia 17/01, uma visita aos trabalhadores(as) do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém. Os dirigentes sindicais percorreram toda área, que aglomera vários empreendimentos e 

companhias industriais da região, em especial o Terminal Portuário do Pecém entre eles a Companhia Siderúrgica 
do Pecém, Refinaria da Petrobras, e as termelétricas do Pecém. O objetivo da visita foi orientar e esclarecer os 
trabalhadores sobre as cláusulas da Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho. 

om uma boa campanha, a equipe da LDB garantiu Cem 2018, o título de campeão durante o III 
Campeonato de Futebol Society promovido pelo 
SINDICAM-CE, a conquista do troféu foi durante a festa 
de confraternização da categoria.
O time campeão foi premiado com troféu, medalhas e o 
prêmio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 
enquanto a equipe que ficou em segundo lugar levou 
para a casa R$ 700,00 (setecentos reais), medalhas e o 
troféu de vice-campeão. E a equipe que garantiu o 3ª 
Lugar, foi premiada com o valor de 500,00(quinhentos 
reais). O melhor artilheiro e goleiro menos vazados, 
também foram agraciados com medalhas, troféus e 
prêmios em dinheiro no valor de R$ 200,00 reais. VEJA 
COMO FICOU A  CLASSIFICAÇÃO

1ª Lugar: LDB  - 2º Lugar: TLX  - 3º Econômica

 SINDICAM NA LUTA COM VOCÊ!

LDB conquista o título de campeão 2018!
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