
Reajuste Salarial: 20,27%
Diária de viagem: R$ 90,00
Cesta Básica: R$ 150,00
Plano de saúde integral para os trabalhadores(as) e seus dependentes 

maio / 2016

 Os trabalhadores da base do Sindicato dos Caminhoneiros (SINDICAM-CE), aprovaram a pauta da 
minuta de reivindicações que será entregue ao sindicato patronal, com objetivo de dar início as 
negociações da campanha salarial 2016 / 2017. A assembleia de aprovação e deliberação da campanha, 
aconteceu na manhã do dia 1º maio, Dia do trabalhador, além, da aprovação da minuta de reivindicação, a 
assembleia também autorizou a diretoria do sindicato que representasse os trabalhadores nas mesas de 
negociação e em eventuais demandas judiciais durante a Campanha Salarial.
 Na ocasião, a diretoria do SINDICAM-CE, fez um breve balanço das atividades desenvolvidas pelo 
sindicato e destacou o andamento das negociações com o patronato. “Temos uma luta difícil pela frente. 
Todo ano, os patrões fazem a mesma “choradeira”, com intuito de desqualificar as negociações e não 
valorizar os trabalhadores, porém, nós da direção e da base, somos capazes de lutar ainda mais, pela 
manutenção e ampliação dos direitos. Seguiremos juntos de mãos dadas na luta pelo reajuste digno, 
cesta básica e planos de saúde, entre outros benefícios para o trabalhador...” relata Francisco Nivando, 
diretor do SINDICAM-CE

Comissão por tonelada: R$ 1,50

Confira as principais 
reivindicações 
da categoria: 



 Uma série de eventos marcar o feriado nacional no Dia do Trabalhador na Sede do 
SINDICAM-CE em Fortaleza. Durante o lançamento da abertura da campanha salarial 2016/2017, 
onde a categoria deliberou sobre os percentuais e reivindicações que serão negociados com os 
patrões, o 1º de maio, foi também marcado pela celebração de união e força da categoria.
Na ocasião, foram ofertados aos trabalhadores, convidados e seus familiares, diversos serviços 
voltados a saúde do trabalhador, entre eles, houve atendimento de exames oftalmológicos, 
verificação de PA (pressão arterial), medição de glicose, sindicalização, entre outros serviços. Na 
ocasião, houve sorteios e premiações para os sócios do sindicato.
 Antes dos sorteios o presidente do SINDICAM-CE, José Tavares Filho, fez uma breve 
saudação, parabenizando todos a categoria. ‘‘Esse dia é um dia muito especial é um dia para 
celebrarmos juntos a luta dos trabalhadores que fizeram e fazem história. Parabéns trabalhador!’’.

Confira a relação dos sócias ganhadores durante da celebração do 1º de maio:





criada pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), exige que os  
motoristas de caminhões, ônibus e 
v a n s  a p r e s e n t e  e x a m e s 
toxicológicos, juntamente com os 
d e m a i s  e x a m e s  m é d i c o s 
obrigatórios, como condição para 
obter ou renovar a carteira de 
habilitação nas categorias C, D e E. 
Novamente um assunto polêmicos 
norteiam o “mundo” e “sob mundo” 
dos trabalhadores, no qual, faz 
reba te r  um ve lho  d i l ema  e 
reacender os antigos preconceitos 
d ian te  dos  p rofiss iona is  do 
volantes. A epidemia das drogas 
em nosso país é um sério problema 
de saúde pública. Com a nova lei, 
para muitos, será difícil interromper 
o uso das drogas por 3 meses antes 
do exame. A prevenção para 
diminuir o número de pessoas que 
morrem nas estradas, que segundo 
pesquisas, o álcool e drogas, são 
os maiores fatores nas causas 
desses acidentes, a lei deveria 
também, estabelecer o papel 
‘educador ’, discussão voltada 
sobre a saúde do trabalhador e 
suas ‘variáveis’ como: estresse, 
problemas psicológicos, familiar, 
jornada excessiva de trabalho, 
debater o assunto dentro do local 
de trabalho. Por fim, o que leva o 
t r a b a l h a d o r  f a z e r  u s o  d a s 
substâncias...?

Organizado pela Coordenadoria Nacional de Promoção da
Liberdade Sindical (CONALIS) do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), o IV Congresso Internacional de Direito Sindical reuniu 
sindicalista do Brasil e do mundo para debater sobre as práticas 
antissindicais. O evento ocorreu nos dias 04 a 06 de maio de 
2016, em Fortaleza (CE). Na ocasião, os dirigentes das centrais 
s indica is ,  confederações,  federações e s indicatos, 
acompanharam o lançamento do livro “Carta de Liberdades 
Sindicais Comentadas”, idealizado pelo procurador Regional do 
Trabalho da 7ª Região do Ceará, Francisco Gérson, a obra traz as 
várias opiniões de profissionais ligados ao Direito Sindical a 
respeito dos princípios da liberdade.
Entenda o que são práticas antissindicais: Segundo os 
documentos publicados pelas Centrais Sindicais: "são chamadas 
de Práticas Antissindicais aquelas que, direta ou indiretamente, 
cerceiam, desvirtuam ou impedem a legítima ação sindical em 
defesa e promoção dos interesses dos trabalhadores". Como por 
exemplo: demissões de dirigentes sindicais por parte dos 
empregadores; decisões da Justiça que retiram a estabilidade 
dos dirigentes, perseguições, assédios, dentre tantas outras 
ações ditas violências.
O SINDICAM reforça que os direitos da classe trabalhadora 
foram todos conquistados na luta. O sindicato é o instrumento 
coletivo de combate de classe e só a luta coletiva faz frear e 
recuar o capital quando os direitos trabalhistas e sociais são 
sonegados. 



Integrantes do Grupo Interinstitucional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
no Ceará (Getrin 7); CTB-CE; SINDICAM-CE, CEREST, com participação e apoio do SINDISAÚDE  e 
demais instituições e movimentos, realizaram atividade na Praça do Ferreira, em alusão ao dia 28, o 
Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho.

A Praça do Ferreira recebeu uma megaestrutura 
para realização das atividades, serviços e 
orientações nas áreas da saúde, jurídicas, 
previdenciárias e de segurança no trabalho. 
Organizado pelo SINDICAM, CTB e Cereste, com 
a coordenação geral do Getrin 7, a população teve 
acesso a vacinação, verificação da pressão 
arterial, cadastramento de doação de medula 
óssea e massoterapia. Além da emissão do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) e da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS).
O Ato Público foi alusivo ao Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do 
Trabalho, onde os dir igentes sindicais e 
movimentos organizados, aproveitaram o 
momento para frisar vários questionamentos e 
orientações sobre o tema. 
Identificamos que só em 2015, foram mais de 
11.195 acidentes registrados e 79 óbitos. 

Os dados são do anuário estatístico da 
Previdência Social (AEPS), juntamente com
planilha consolidada pelo Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador (Cerest). Entre os 
tipos de acidente mais atestados estão: típico 
(9.224), trajeto (2.542) e doença (149). 
Conforme o último Anuário da Previdência 
Social, lançado em janeiro de 2015, referente ao 
ano de 2013, foram registrado, 717.911 
acidentes de trabalho no Brasil. No Ceará foi 
registrados 13.465 acidentes de trabalho, 
terceiro maior número do Nordeste, depois da 
Bahia, com 21.525 ocorrências. 
Outro estudo divulgado, aponta que as mulheres 
são mais vulneráveis a doenças causadas pelo 
trabalho.
Para o SINDICAM-CE essa abordagem com a 
sociedade é fundamental para garantir à 
prevenção e promoção a saúde do trabalhador.

lei que obriga os motoristas profissionais a fazerem o exame 
toxicológico para renovação da CNH. Na ocasião, foram 
esclarecidos os procedimentos de quem quer obter ou renovar a 
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C, D ou E, 
que de acordo com a nova lei, os motoristas terão que fazer o 
exame toxicológico. O teste também passa a ser exigido na 
contratação ou desligamento de motoristas profissionais pelas 
empresas de transporte de cargas e de passageiros.
Breno Leite, explicou sobre os procedimentos legais do laudo 
com todas as substâncias testadas e os respectivos resultados. 
"Aqueles trabalhadores que se sentiram prejudicados, os 
mesmos, terão direito à contraprova..." disse sr. Breno. 
A medida foi determinada pelo Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) e pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência 
Social. Em fortaleza existe seis laboratórios credenciados. 



caminhão?

Informamos aos trabalhadores(as) das 
empresas: Aguanabi Reboques – B Reis –
Cautec – Starlog - G5 Transportes – Braslog 
– Vasconcelos – Termaco Transportes 
(Pecém), Atlas, TNT Mercúrio, TCN, Unilink 
e  CBLX Bras i l ,  que a  d i re tor ia  do  
SINDICAM-CE está tomando as devidas 
providências, sobre as irregularidades 
diante das tentativas patronal de retirar 
direitos do trabalhadores. 
Em denúncia apurada pelo sindicato, as 
devidas empresas citadas, vêm cometendo
constantes desrespeitos com os seus 
funcionários, elas usam práticas de assédio 
moral, jornada excessiva de trabalho e 
descumprimento da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).  A diretoria do sindicato está 
empenhada para que seja feita a reparação
dos prejuízos causados aos trabalhadores 
pelo descumprimento das obrigações nas 
relações de trabalho e práticas de abuso de 
poder. Estamos de olho!

O Ministério Público do Trabalho e Emprego realizou 
no dia 11 de maio de 2016, na Superintendência 
Regional do Trabalho, uma mediação com o 
SINDICAM representante dos trabalhadores (as), e 
gestores da empresa Comercial Ibiapina. O objetivo da 
mediação, foi iniciar o processo de negociação 
referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT).
A ação movida pelo sindicato é pelo descumprimento 
da legislação trabalhista, ou seja, trata-se de inserir 
uma ordem disciplinar contra a empresa Ibiapina, 
sobre a aplicação e comprimento das cláusulas da 
convenção coletiva de trabalho dos motoristas e 
ajudantes, bem como, reconhecer a legitimidade do 
sindicato (SINDICAM) nas questões referentes às 
homologações, rescisão contratual e outras demandas 
relativos aos direitos dos trabalhadores(as).
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