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SINDICAM-CE

 direção do SINDICAM-CE mais uma vez, realizou a tão esperada Afesta de confraternização da categoria, no qual foi marcada com 
muita diversão, sorteios e premiações, ocorrida no dia 15 de 
dezembro de 2019. 

Para o presidente do sindicato, Sr. Mirio Rotex Pavan, em seu 

discurso de boas-vindas homenageou a diretoria e toda equipe de 

trabalho, lembrando também dos sócios do SINDICAM. “Obrigado 

pela presença de todos(as), e os nossos agradecimentos especial ao 

sindicalizados, essa união reforça a luta durante todo o ano.” 

Destacou Mirio.

A programação do evento trouxe para os trabalhadores, 
familiares e amigos, brincadeiras para às crianças, atividades e ação 
social entre eles destacamos: corte de cabelo, verificação de 
pressão e glicemia, banho de piscina, dança com banda de forró e 
pagode ao vivo, feijoada, campeonato de futebol, entre outras 
atrações. 

Durante o evento também foram realizados 10 sorteios, com 

valores de R$ 1.000 (mil reais) e entrega brindes infantis para os 

filhos(as) dos associados.

Parceiros e colaboradores para realização da festa

Deputado Federal (PSB-CE) 
Denis Bezerra
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 Mário Rotex Pavan, presidente do SINDICAM/CE e o Dep. Federal, Denis Bezerra prestigiando a confraternização de fim de ano da categoria

Sindicato reúne a categoria em confraternização de fim de ano 

Presente ao evento, o deputado federal Denis 
Bezerra (PSB-CE) lamentou a aprovação da 
reforma previdenciária que contou com a maioria na 
Câmara e no Senado. Segundo o parlamentar, a 
nova regra traz prejuízos aos trabalhadores que 
terão que contribuir por 40 anos e trabalhar até os 65 
anos para receber integralmente o benefício.



SINDICAM-CE

Pela a primeira Vitilog ganha o campeonato 

 Esporte: Aconteceu em 2019 

O SINDICAM-CE encerrou em dezembro de 
2019, a sua 4ª Edição do Campeonato de 

Futebol Society da Categoria, e pela primeira 
vez, o time da Vitilog vence nos pênalti a 
competição.
O campeonato foi organizado pelo Sindicato e 

reuniu mais de 36 equipes na disputa. Todos os 
jogos aconteceram no campo da Arena Galáctico 
em Messejana e a grande final foi realizado no 
mesmo dia da festa de confraternização da 
categoria no Clube Recreativo dos Subtenentes 
e Sargentos do Exército-CRESSE.

3º Lugar: Ficou para a equipe, Braslimp que recebeu a 
premiação de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2ª Lugar: Data Transporte, o time recebeu prêmio em dinheiro no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais), mais troféu.

1ª Lugar: Vitilog, os atletas receberam prêmio em dinheiro no 
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e troféu;

Veja o placar e os valores das 
premiações do Campeonato

E-mail: sindicatodoscaminhoneiros.ce@gmail.com
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FORTALEÇA SEU SINDICATO

SEJA SÓCIO, FAÇA PARTE 

DA FAMÍLIA SINDICAM!

Ligue e peça sua ficha de filiação: 
(85) 3021.3326 

SINDICAM-CE

Sindicato realiza 10 SORTEIOS DE R$ 1.000 REAISSindicato realiza 10 SORTEIOS DE R$ 1.000 REAISSindicato realiza 10 SORTEIOS DE R$ 1.000 REAIS

Aconteceu em Juazeiro do Norte - CE

confraternização  em Juazeiro do Norte

A festa ocorreu em novembro de 2019 no SEST SENAT em 
Juazeiro do Norte e celebrou as lutas e conquistas dos 
trabalhadores(as) e sindicato ao longo do ano. 

m momento de confraternização e união da categoria. UOs trabalhadores (as) e seus familiares, compareceram 
ao evento promovido pelo sindicato, na ocasião, os sócios 
receberam prêmios em sorteios e brindes. Contaram ainda 
com, um dia de lazer com música ao vivo e feijoada. 

SINDICAM realiza festa de 

da categoria. 
A disputa pelo 3º lugar, ficou entre,

Peixoto x Fedex 2.

O 1º Campeonato da região chegou ao fim 
com surpresa na disputa de dois times 

formados pelos trabalhadores da Itaipava.
No decorrer da partida o placar ficou de 

04x04 levando as equipes para os pênaltis. 
As premiações e entrega dos troféus e 

medalhas ocorreram no dia 24 de novembro, 
durante a festa de confraternização 

Itaipava x Itaipava se enfrentaram na 
grande final do 1º Campeonato de Futebol 

Society de Juazeiro do Norte – Ceará

‘‘Quero agradecer a cada trabalhador(a) pelo 
esforço e dedicação que colocam diariamente no 

trabalho e acreditam na luta do sindicato. 
 Todos estão de parabéns em especial a direção 
deste sindicato pelo excelente trabalho realizado 
na base, e pelo espírito de união que existe na 
família SINDICAM.  Reforçamos ainda, mais 

determinação e trabalho duro para 2020 em prol 
da categoria. Estamos na luta meus amigos’’

Mirio Rotex Pavan 
Presidente do SINDICAM-CE

Nomes dos sócios ganhadores: 
 Francisco Erison - Empresa: TLX

 Wellos Sousa - Empresa: ISIS 
 Donaldo Lopes - Empresa: ECX Global 
 José Erisvaldo - Empresa: ECX Global 
 Edilberto Soares - Empresa: Ipiranga 

 Juciane - Empresa: Globo Terra 
 Francisco Rodrigo - Empresa: Cidade Limpa 

 Alexandre de Sousa - Empresa: Cargas Transporte
 Milton de Castro - Empresa: Translog

 Antônio SaraivaEmpresa: FEDEX

www.sindicamceara.org.br



Há serviços das mais diversas áreas com preços 
especiais: Clínicas Especial izadas em exames 
toxicológicos, pousada na Serra de Guaramiranga, 
Assessoria Jurídica, Assistência Médica, Óticas, HC 
Pneus, auto-escola Júnior, Centro Médico da Família, 
Laboratórios, empresa para eventos:“S’Bel Locações”, 
Instituto Mix e muitas outras.   

O Sindicato dos Caminhoneiros (SINDICAM-CE) 
trabalha diariamente para firmar novas parcerias e 

convênios a fim de beneficiar ainda mais seus associados 
e dependentes do sindicato.

Entre em nosso site e saiba a relação completa dos 
convênios: http://www.sindicamceara.org.br ou ligue: (85) 
3021.3326

SINDICAM-CE

A Diretoria do SINDICAM deliberou às agendas 
de mobilização da categoria, para as ações 

sindicais de 2020, que envolve crescimento e 
desenvolvimento dos trabalhadores(as) e luta 
pela manutenção e conquista de direitos.
Intensificará ainda mais as visitas nos locais de 
trabalho, tirando dúvidas sobre pisos e salários, 
fér ias,  insalubr idade e outras questões 
trabalhistas.

Novo Convênio: Clube da Petrobrás

Informações sobre este e outros convênios, 
ligue para o SINDICAM (85) 3021.3326. 

O Clube da Petrobras fica na Avenida 
Dioguinho,5530 – na Praia do Futuro. 

Mais uma opção de lazer para os sócios e 
dependentes do SINDICAM-CE. A 

Diretoria do SINDICAM-CE vem se esforçando 
para ampliar as parcerias e convênios para os 
associados. 
Com o Clube da Petrobrás, você e sua família 
podem desfrutar do espaço de lazer, que conta 
com piscinas, parque aquático  e restaurantes.

A Luta Continua em 2020! Sindicato divulga na base, lista com convênios 
e parcerias em benefício dos associados.

Mais informações: 
(85) 3021.3326.

Vendas de cesta-
básica com 
descontos 
especiais e preços 
baixos, o desconto 
será em folha, 
parcelado em duas 
vezes.  Valor: R$ 
120,00 (cento e 
vinte reais) e para 
os sócios do 
Sindicato, fica 
apenas R$100,00 
(cem reais). 

Jornalista responsável: Wanessa Canutto/ MTE JP 2456


