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Categoria aprova reajuste de 10,5%

ediação na Superintendência 

MRegional do Trabalho (SRT) 
formalizou a Convenção Coletiva 

de Trabalho (CCT / 2016 – 2017).  Em 1º de 
agosto do decorrente ano, foi realizado na 
sede da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do Ceará, mais uma e 
definitiva rodada de negociação entre, 
SINDICAM e SETCARCE (Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas e 
Logística) referente à Convenção Coletiva 
de Trabalho da Categoria.  Após muito 
diálogo, considerações e ponderações, os 
representantes dos sindicatos, laboral e 
patronal ,  deram por encerrada as 
negociações:   

oram acordados: Reajuste salarial de 

Fforma parceladas sendo 6% (seis 
porcento) a partir de 1/06/2016, ou 

seja, pagamento dos meses junho e julho 
de 2016, reajustes de 4,5% (quatro e meio 
porcento) a partir do dia 01/10/2016, sobre 
o  s a l á r i o  d e  m a i o  d e  2 0 1 6 .  Va l e 
alimentação o valor passaria a ser de R$ 
12,50 (doze reais e cinquenta centavos), 
recebimento partir do dia 1ª de agosto de 
2016, Diária de R$ 77,00 (setenta e sete 
reais), cestas básica, valor reajustado para 
R$ 110,00 (cento e dez reais), ambos sem 
retroativo dos meses de junho e julho.  

Informamos que a diretoria do SINDICAM realizou várias visitas aos trabalhadores e 
trabalhadoras, nos locais de trabalho, informando a categoria em assembleia 
deliberativa, sobre os ‘rumos’ da convenção, que na ocasião, discutiram e analisaram   a 
referida proposta, apresentada na última rodada de negociação. No qual, por maioria 
absoluta os trabalhadores (as) aprovaram o reajuste descriminado acima. 

SINDICAM E VOCÊ, 
JUNTOS POR MAIS CONQUISTAS! 

CCT 2016 -2017
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 economia é uma engrenagem. Se o 

Aconsumidor compra menos, o comércio 
vende pouco, a indústria reduz a 

produção e a oferta de carga cai. Com menos 
carga, maior a concorrência, menor o preço. O 
reflexo no transporte é a dificuldade para 
manter o caminhão rodando. O autônomo 
tenta resistir, alguns falam de parar e outros 
param mesmo. É a crise se instalando. Por sua 
vez  se  os  t raba lhadores  ce le t i s tas , 
trabalhadores que seguem as consolidações 
das leis trabalhistas, trabalham com carteira 
assinada, também estão com o mesmo 
discurso, NÃO têm emprego, ou querem 
mudar de empresa. Porém, é bom lembrar  
aquele ditado que diz: “ruim com ele, pior sem 
ele”, pois bem, devido ao aumento nos gastos 
e baixa no faturamento, no qual gera a crise 
econômica, em assim, é corriqueira as 
consequências das práticas dos assédios, 
morais e sexuais, além da precarização nos 
locais de trabalho, muito trabalhadores estão 
pensando em sair das empresas, porém, acho 
que apesar dos pesares não é o momento.  O 
país vive em uma fase de recessão, caos 
políticos e várias incertezas no futuro do 
trabalhador e trabalhadora. 

É
 preciso ponderar os ônus e bônus da 
decisão do desligamento ‘voluntário’.  
Ainda temos que contar com o fator 

tempo, ou seja, muitos caminhoneiros 
desempregados acima dos 50 anos de idade 
distribuem seus currículos pelas empresas no 
Brasil afora e são negados, seja pela idade, 
seja por não terem conhecimento em 
informática (que agora é utilizada nos 
caminhões de última geração). Portanto, o que 
fazer?  E agora José! 

E agora José? 

Diretoria do Sindicato realiza visita à base no 
Porto do Pecém em Fortaleza. 

 A diretoria do Sindicato dos Caminhoneiros 
(SINDICAM-CE), dando sequencia a prática de 
visitas sistemáticas aos/as seus/as filiados/as, e 
toda categoria, realizou no dia 11 de agosto, mais 
uma série de visitas a sua base. A visita foi 
realizada junto aos trabalhadores do Porto do 
Pecém, no qual teve como objetivo, informar à 
categoria sobre questões relativas ao fechamento 
da Convenção Coletiva de Trabalho, divulgação do 
reajuste salarial. Na ocasião, a diretoria do 
Sindicam, tirou dúvidas trabalhistas, ouviram 
reivindicações e denúncias sobre as condições de 
trabalho, além de outros temas de interesse 
coletivo e individual dos trabalhadores (as). 
 As visitas também serviu para divulgar a 
campanha de sindicalização, benefícios que o 
sindicato oferece aos trabalhadores, além, de 
promover o 1º Campeonato de Futebol de campo 
da categoria.

SINDICAM NA BASE

DIÁLOGO COM A BASE: Mantendo seu permanente 
diálogo com a sua base, o SINDICAM mantém durante 
todo ano uma intensa agenda de reuniões e visitas em 
diversas empresas, para falar com os trabalhadores sobre a 
Convenção Coletiva de Trabalho, direitos trabalhistas, 
orientações sobre sindicalização entre outros...

SINDICAM - CE

José Tavares Filho 
Presidente do Sinidicam Ceará
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SINDICAM participa de atividades alusiva ao dia do motorista
Diretoria do Sindicato dos Caminhoneiros participaram de atividades no Posto São Cristóvão em 
Fortaleza, da celebração do Dia do Motorista. Comemorado anualmente no mês de julho, a atividade foi  
realizado pelo SINDICAM-CE e Set Senat, o evento visou promover a melhoria da qualidade de vida e do 
desempenho profissional dos trabalhadores do setor de transporte e seus familiares, especialmente os 
motoristas.  Com diálogos institucionais, dinâmica em grupo, teste de glicemia e aferição de pressão 
arterial, o evento atendeu os profissionais do volante durante todo o dia.
Dia do motorista é uma data simbólica de celebração o SINDICAM tenta proporciona aos trabalhadores 
conhecimentos sobre a saúde, os riscos nas estradas, afim de minimizar os riscos e evitar incidentes ou 
acidentes. Após o teste de glicemia e aferição de pressão, os trabalhadores que apresentaram alterações 
em sua saúde, foram orientados a procurar auxílio médico.

No dia 25 de julho é comemorado o Dia do Motorista. Este foi o dia escolhido por ser a data 
dedicada a São Cristóvão, santo padroeiro dos motoristas. No dia 21 de outubro de 1968, através 
do Decreto nº 63.461, o Dia do Motorista foi instituído em nosso país.

"Dai-me Senhor, firmeza e vigilância no volante, para que eu chegue ao meu 
destino sem acidentes. Protegei os que viajam comigo. Ajudai-me a 
respeitar a todos e a dirigir com prudência. E que eu descubra vossa 
presença na natureza e em tudo o que me rodeia. Amém".

ORAÇÃO DO MOTORISTA

Estamos de olho! Empresas aprontam novamente:
As empresas: TCM; TNT Mercúrio; Transfarrapo; FB Transporte e DB 
Guindates, essas empresas estão batendo o recordes em descumprimento da 
Convenção Coletiva de Trabalho. A denúncia consiste que as empresas 
citadas, não estão repassando aos funcionários, os seus devidos benefícios, 
assim, impactando prejuízos aos trabalhadores. 

O sindicato já acionou o seu departamento jurídico,  a fim de mover uma ação. A 
ação de Cumprimento comporta a legitimidade do Sindicato para atuar como 
substituto processual da categoria, agindo em defesa dos trabalhadores a ela 
pertencentes, para buscar o cumprimento de sentença normativa ou norma 
coletiva firmada.

ESTAMOS DE OLHO! 

Dia do Motorista
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Informes:

 
or solicitação do Digníssimo Secretário de Relações do 

PTrabalho, o Sr. Carlos Cavalcante Lacerda, o SIDICAM-
CE e CTB foram convidados a participar e prestigiar o 

evento de entrega das certidões de registro sindical, com a 
presença do Coordenador Geral de Registro Sindical, Senhor 
Leonardo Cabral Dias.
A entrega ocorreu no último dia 05 de agosto de 2016, no 
Auditório do Sindicato dos Auditores fiscais do Ceará. O 
SINDICAM e CTB representado pelo dirigente sindical, José 
Tavares Filho, parabenizou a organização e o compromisso do 
novo Secretário de Relações do Trabalho da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, o Sr. Carlos 
Lacerda e categorias de classes envolvidas.
 

CTB e SINDICAM participaram 
de atividade promovido pela SRT

Trabalhadores (as) da empresa Jodib Distribuidora, na localidade do Crato – Ceará realizam eleições 
da CIPA. A Eleição da CIPA é composta de representantes do empregador e dos trabalhadores (as). Na 
ocasião, os dirigentes do SINDICAM-CE explicou sobre o processo da eleição e organização da 
apuração dos votos.
Conforme o Diretor de Formação do SINDICAM-CE Manoel Ferreira, o mesmo relatou sobre as regras 
gerais da CIPA no qual destacou que, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um 
ano, permitido uma reeleição. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como 
objetivo a prevenção de 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.

Eleições da CIPA 2016 / Crato
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Empresa TLX de Itapipoca sonega diárias dos trabalhadores.
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SINDICAM conquista vaga no Conselho Municipal de Saúde do Cerest.
anoel Ferreira, diretor do SINDICAM-

MCE, é eleito titular do Conselho 
Municipal de Saúde do Cerest (Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador) do 
Juazeiro do Norte. O mandado dos novos 
integrantes do Conselho, formado por 07 
representantes entre titular e suplentes, terão o 
gestão de dois anos.
O Cerest é um serviço especializado no 
atendimento à Saúde do Trabalhador (acidente 
ou prevenção) e tem como principal papel a 
implantação da Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Os Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) promovem ações para 
melhorar as condições de trabalho e a qualidade 
de vida do trabalhador por meio da prevenção e 
vigilância. 

 Presidente do SINDICAM-CE, José 
Tavares Filho, em nome de toda diretoria do 
sindicato, parabeniza as ações desenvolvida 
pelo companheiro Manoel, na região do Cariri e 

 reforça o comprometimento da Sub Sede na 
região.  
 “O CEREST tem o total apoio do 
SINDICAM em suas ações e atividades. A vaga 
neste Conselho vem para fortalecer e consolidar 
o trabalho dos dirigentes sindicais e CEREST, 
onde terão a oportunidade de debater e realizar 
ações concretas sobre: saúde do trabalhador, 
acidentes, legislação, condições e relações 
sociais de trabalho...” disse Tavares
 “As atribuições do Conselho são de uma 
responsabilidade muito grande, no qual terá 
como atividade de identificar, avaliar, discutir, 
acompanhar, deliberar e fiscalizar a execução 
das ações do CEREST. Além de conscientizar 
representantes de sindicatos patronais e de 
t r a b a l h a d o r e s  p a r a  q u e  a t u e m  c o m 
responsabilidade na Saúde do Trabalhador; 
bem como difundir informações e conhecimento 
a todos trabalhadores a respeito do assunto...” 
relata o conselheiro e dirigente sindical, Manoel.  

Consulta - Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal 
http://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento.  Outras 
informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa, no caso do PIS, no telefone 0800-726 02 07, 
ou Banco do Brasil, no caso do Pasep, pelo número 0800-729 00 01. Os atendentes da Central de 
Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também podem 
ajudar. 
O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Caixa.
Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo 
menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é 
necessário estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados 
corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Mais de 900 mil trabalhadores não sacaram o 
Abono Salarial ano-base 2014

Fonte: Ministério do Trabalho

PIS / PASEP - ANO BASE 2014
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Wanessa Canutto
(JPMTE 2456)
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 O Sindicato dos Caminhoneiros (SINDICAM-CE) iniciou no dia 07 de agosto, o seu primeiro 
Campeonato de Futebol Society. Os jogos estão sendo realizados no campo do Clube dos Oficiais na Praia 
do Futuro.
 Aproximadamente Trinta e duas (32) equipes disputará entre si, o primeiro, segundo e terceiro lugar 
durante o campeonato, os jogos acontecem até dezembro, finalizando na festa de confraternização da 
categoria. A premiação será em dinheiro para as equipes, que também receberão troféus e medalhas até o 
terceiro colocado. O primeiro lugar ficará com R$ 1.500, o segundo com R$ 700, e o terceiro com R$ 
500 reais. O artilheiro da competição será premiado com R$ 200,00 reais.
 

Sindicato inicia o 1ª Campeonato de Futebol Society 2016

3571.5348 / 99728.0013
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