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 A festa de final de ano da categoria, teve grande participação dos sócios e seus dependentes. O evento 
ocorreu no dia 18 de dezembro de 2016, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militares do 
Estado Ceará. Os participantes se confraternizaram com muita alegria, música, brincadeiras e sorteios de 
prêmios e brindes, para as crianças e adultos. Na ocasião, os profissionais da Embelleze disponibilizaram  um 
dia inteiro de ‘‘Embelleze’’, com serviços de corte de cabelo, escova e muito mais. O SINDICAM promoveu 
ainda, o dia de ação social, com controle da pressão arterial e glicemia. O sindicato homenageou durante a 
confraternização com entrega de medalhas e troféus as personalidades do ano de 2016, que fizeram a 
diferença no mundo do trabalho em defesa dos direitos da classe trabalhadora.  

IV Edição da Festa de Confraternização do SINDICAM-CE foi um sucesso! 

 O Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Transportes de Mudanças, 
Bens e Cargas do Estado do Ceará 
( S I N D I C A M - C E ) , h o m e n a g e o u ,  o s 
desembargadores, juízes, deputados e 
sindicalistas, pela brilhante atuação em 
defesa do trabalhador(a). 
Os referidos agraciados foram:
Deputado Federal, Francisco Lopes da Silva 
(Chico Lopes);
Excelentíssimo Senhor Desembargador, 
José Antônio Parente da Silva;
Excelentíssimo Senhor Desembargador, 
Francisco José Gomes da Silva (Frazé);
Excelentíssimo Senhor Juiz, Carlos Alberto 
Rebonatto;

Excelentíssimo Senhor Desembargador, Francisco Tarcísio Guedes Lima 

Verde Júnior; Dr. Raimundo Nonato Teixeira Xavier; Presidente da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB – CE), Sr.  Luciano Simplício;

Presidente da União Nacional dos Caminhoneiros (UNICAM), José Araújo Silva 

(China); Assessoria Jurídica - Dr. Croáci; Sra. Dra. Jeritza Juca Oliveira (STR);

HOMENAGEADOS DO ANO
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ma grande festa de confraternização 

Upromovido pelo Sindicam, agitou com 
muita alegria os trabalhadores das 

Empresas de Transportes, Mudança e Bens 
do Estado do Ceará. Os sorteios ocorreram 
no final de dezembro, no Clube dos Oficiais 
da Polícia Militar e Bombeiros Militares do 
Estado Ceará Confira a relação dos sócios 
ganhadores:

4ª Festa de confraternização: Relação dos sócios ganhadores 

Cartela: 455 / Antônio Carlos de Souza (Translog) – UMA MOTO ZERO
Cartela 2579 / Francisco Eduardo  ( Atlas) UM TV 32’ LED
Cartela 1152 / José Ribamar de Sousa (Translatino) – Um Refrigerador
Cartela: 4359 / Antônio Francisco de Souza (Translog)  – UM FOGÃO
Cartela 3510 / Carlos Lemos Silva (Translog)  – Bicicleta Infantil
Cartela 002 / Antônio Rodrigues (Cerama) – Um Microondas
Cartela 4026 / José Rodrigues Carneiro (Graneiro) – Um Notbook
Cartela 4062 / Desineta Ferreira de Sousa (Cidade Limpa) – Um Liquidificador
Cartela 878 / José F. Silva (Mundial) – Um Ventilador
Cartela 4443 / Danilo F. Fernandes (Termaco) – Um Gril
Cartela 440 / Francisco Diassis Santos (LDB) – Máquina de Barbear
Cartela 4217 / Geovane Lima (Termaco) – Um Kit Beleza
Cartela 570 / Fernando Magalhães  (JKR Cargas) – Um Ferro de passar
Cartela 453 / Raimundo Nonato dos Santos ( My Pordens) Uma Panela de Pressão
Cartela 3573 / Equiberto Gugar ( Termaco) – Um Liquidificador
Cartela 266 / Francisco Mardônio  (Braslimp) - Um Ferro de passar
Cartela 320 / Francisco Daniel (Fret 206) - Um Kit de Beleza
Cartela 039 / Luiz Carlos Gonçalves Silva ( Cerama) - Uma Maquina de Barbear
Cartela 2240 / Magno Pessoa (Tomé) - Um Kit Beleza
Cartela 3108 / José Bezerra ( LBD) Um Celular
Cartela 4154/ Mário Sérgio (Cidade Limpa) - Um Gril
Cartela 970 / Vitor Dias Abreu ( My Pordens) - Um  Ferro de passar
Cartela 4258 / Francisco Darlan (Sisan) Um Panela de Pressão
Cartela 804 / Ribamar Alves (Empresa LC)  Uma Panela de Pressão
Cartela 305 / Francisco Uchôa Marques ( FretLog) - Prêmio Surpresa
Cartela 759 / Antônio Renan Martins (Atlas) - Prêmio Surpresa
Cartela 4206 / Otacísio Paulo Nascimento (BC Cargas) Prêmio Surpresa
Cartela 4199 / Francisco Francineldo (TLX) - Um Liquidificador
Cartela 4990 / Jefferson W.F  - Um Ventilador
Cartela 4219 / Pitágoras Penha (Termaco) - Um Ventilador
Cartela 4286 / José Maria Albuquerque (TLX) - Uma Pipoqueira
Cartela 359 / Carlos Augusto ( Tecmar) – Um Celular
Cartela 4291 / Lindermarques Moreira da Silva ( Transfarrapo) - Um Panela de pressão
Cartela 3913 / Carlos André ( Termaco) - Um Microondas



O  S i n d i c a t o  d o s  C a m i n h o n e i r o s 
(SINDICAM-CE) desde a sua fundação em 
1990, vem buscando melhorias para os 
t rabalhadores e t rabalhadoras das 
Empresas de Transportes de Mudanças, 
Bens e Cargas do Estado Ceará. O 
Sindicato vem desenvolvendo junto à 
categor ia d iversas at iv idades,  que 
proporcione momentos de descontração, 
diversão e luta, por melhores condições de 
trabalho e de vida. Neste sentido, a atual 
direção do sindicato realizou em Juazeiro do 
Norte a sua 3ª festa. Durante o evento 
houve torneio de futebol, feijoada, sorteios e 
brindes, além do show com banda ao vivo. 

Festa de Confraternização da Região do Cariri

Fábio ( RD Transportes) –  TV LED 32’
Orlando (RD Transporte) – Ventilador
Franciclebio (Empresa Peixoto)  – 
Espremedor
Cícero (Heltran) – Kit beleza
Cícero Valério (Bird Expresso) – Ferro de 
passar
Josimar (Bird Expresso) - Assadeira 
Ronaldo ( RD Transporte) – Panela de 
pressão
Luciano (Gedex) – Liquidificado
Guilherme - (Empresa Peixoto) – Ferro de 
passar
Francisco Cícero - (FEDEX) – Conjunto de 
Panela
José Helder - (Heltran) – Panela de pressão
Bruno Ribeiro - (Cervejaria Petrópolis) – 
Espremedor de Frutas
Helosmar – (RD Transportes) – Ferro de 
Passar
Fábio Júnior – (Empresa Itaipava) – 
Barbeador
Thiago da Silva – (Heltran) – Panela de 
Pressão
José Igor – (RD Transportes)-Ferro de 
Passar
Danúbio – (Itaipava) – Assadeira
Cícero Antônio – (Heltran) – Batedeira
George - ( RD Transportes) - Ferro de 
passar 
Francisco Josimar ( Peixoto) – Conj. De 
panelas
Thaís – (Bird Expresso) – Panela de 
pressão
José Nilton – (Heltran) – Liquidificador
Josivan ( Fedex) – Ventilador
 Francisco Alexandro ( RD Transportes) – 
Ventilador
Rafael Jonas ( Dansul) – Ventilador
Hamilton (Peixoto) Bicicleta
Rafael ( Cervejaria Petrópolis ) – Bicicleta 

 

CONFIRA A RELAÇÃO DOS GANHADORES:
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 O governo golpista de Temer, na voz do 
Ministro do Trabalho vem declarando  que o 
governo  estuda “modernizar” a legislação 
trabalhista, propondo, dentre outros disparates, 
uma jornada diária de 12 horas, notícia que foi 
estampada nas manchetes dos principais jornais do 
país. Porém, afirmo que a tão aguardada Reforma 
Trabalhista propõe uma nova forma de escravidão, 
onde apenas irá fortalecer ainda mais o 
neoliberalismos, pois com a reforma, irá excluir os 
direitos dos trabalhadores (as). O governo quer 
privilegiar o “negociado” sobre o “legislado”, 
dizendo que é preciso prestigiar a autonomia 
privada e a ‘livre negociação’ entre as partes, 
trabalhador e patrão. Embora o discurso liberal 
pareça ‘sedutor’, ele não passa de uma falsa 
promessa para enganar a classe operária. 
 A nova proposta do governo é permitir a 
possibilidade de duas novas modalidades de 
con t ra tação  po r  ho ra  t raba lhada  e  po r 
produtividade, além daquela que já vigora na atual 
legislação que remunera o (a) trabalhador (a) por 
jornada de trabalho, ou seja, o projeto da reforma 
tem uma lógica, visa consolidar ainda mais a 
re l ação  do  t r aba lhado r  em função  das 
necessidades das empresas, que ditam se 
preferem trabalhos temporários, exercício 
exaustivo de 12 horas de jornada, banco de horas, 
com jornadas excessivas e menores salários, essa 
lógica passa longe de assegurar o (a) trabalhador 
(a), que fica sujeito à flexibilização, falta de 
segurança, entre outras consequências da 
usurpação de direitos . Com a reforma, ao contrário 
do que muitos pensam, as medidas podem 
aprofundar ainda mais a terceir ização; a 
precarização do trabalho, com jornada de 12 horas 
formalizada e a ampliação do contrato de trabalho 
temporário será um retrocesso com perda de bases 
legais para os acordos com as categorias. Na 
realidade eles querem o modelo de contrato de 
trabalho escravo, baseado na produtividade.
Lutaremos por garantias de direitos. Nenhum direito 
a menos...NÃO a Reforma Trabalhista de Temer! 

Reforma 
trabalhista, 

mal de todos 
os séculos

CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes

Transágua - Serviços de Transporte de Água e MY 
POR DEUS, realizaram mais uma eleição da CIPA.
CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Seu objetivo é "observar’’ e relatar as 
condições de risco nos ambientes de trabalho e 
solicitar medidas para reduzir até eliminar o riscos 
existentes e neutralizar os acidentes de trabalho 
dentro das empresas. 
O SINDICAM - CE orienta a importância  da CIPA e 
reforça o seu compromisso com a base, pois a 
CIPA nada mais é do que um instrumento que todos 
os trabalhadores (as) dispõem para tratar da 
prevenção de acidentes e de doenças relacionada 
ao trabalho.

’’

‘‘

Sindicato intensifica 
fiscalizações nos 
locais de trabalho 

O Sindicam-Ce, preocupado com os direitos dos 
trabalhadores (as), a direção do sindicato iniciou 
em janeiro, uma intensa fiscalizações nos locais 
de trabalho. A comissão de dirigentes saiu 
visitando a base para apurar as denúncias 
recebidas. Nas fotos, registro das visitas com os 
trabalhadores da TLX, a blitz foi para verificar a 
jornada e condições de trabalho se está 
conforme estabelecido na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT/ 2017). Na programação os 
dirigentes sindicais visitaram também os 
trabalhadores (as) das empresas Empresa 
Cidade Limpa e Braspress Fretlog, nas cidades 
de Sobral, Itapipoca e  NL TRANSPORTES em 
Fortaleza.



 Os trabalhadores da empresa Agrijar Transportes, até o 
mês de janeiro de 2017, ainda não receberam o benefício do 13º 
salário, conforme previsto na legislação trabalhista, no qual, 
assegura que todos os empregados celetistas devem receber o 
benefício. 
 De acordo com a Lei (CLT), a empresa que não agir de 
acordo com o prazo previsto na legislação, pagando a 
gratificação em atraso ou não efetuando o pagamento, será 
penalizada com uma multa administrativa. Diante do acorrido, à 
comissão de dirigente do Sindicato dos Caminhoneiros 
(SINDICAM-CE) se reunirá com a gestão da empresa e 
solucionar o problema. 

SINDICAM-CE
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Agrijar Transportes poderá ser multada 
por falta de pagamento dos funcionários 

Cariri - Dansul vence a final do 3° Torneio de Futebol Society de 2016.
 A equipe da Dansul  venceu o 3° Torneio de 
Futebol Society de 2016, realizado pelo 
SINDICAM-CE (Sindicato dos Caminhoneiros) em 
Juazeiro do Norte - Ceará. 
 As partidas ocorreram no dia 27/11, no 
campo do SET SENAT, durante a festa de 
confraternização da categoria.  
 Participaram 11 equipes, que finalizaram 
com as seguintes colocações: 1° lugar, Dansul, a 
equipe da Heltran -Transportes ficou como 2° 
lugar e 3° lugar, RD Transportes. Os três primeiros 
colocados ganharam o cobiçado troféu do torneio 
e premiação em dinheiro.

Estamos de olho! 

Representantes de movimentos 
sociais e centrais sindicais, 
senadores, deputados federais e 
outros políticos brasileiros se 
reuniram em Fortaleza, para um ato 
em defesa da reforma agrária, dos 
direitos sociais e da democracia. O 
evento foi organizado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST), que promove encontro 
nacional na capital cearense.

‘SINDICAM 
e CTB 

marcaram 
presença no 

encontro 
do MST’ 

 

MST reúne políticos e movimentos 
sociais em ato em Fortaleza
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TCM é CAMPEÃO do 1ª Campeonato de Futebol Society de 2016
 

m For ta leza,  fo ram 04 meses de 

Ecompetição durante o 1ª Campeonato de 
Futebol Society 2016, realizado pelo 

SINDICAM-CE. A competição contou com a 
participação de mais de 32 equipes. A grande final 
foi realizada em dezembro, no campo Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militares do 
Estado Ceará, na Praia do Futuro, durante a 4ª 
Confraternização da categoria. Os atletas das 
equipes que conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar, 
receberam  troféus e medalhas, além do valioso 
prêmio em dinheiro. 
 A equipe da TCM saiu como vencedor do 
campeonato e ganhou a quantia de R$ 1.500 (mil e 
quinhentos reais). O 2º lugar, recebeu um cheque 
no valor de R$ 700 (setecentos reais) e para o  3º 
colocado, a equipe foi contemplada com o valor e  
R$ 500 reais (quinhentos reais), já o artilheiro da 
compet ição,  a  comissão organ izadora , 
(SINDICAM), premiou com R$ 200,00 reais 
(duzentos reais). 

CONFIRA O PLACAR:
Disputa: 3º Lugar: Atlas x TNT
Placar: 02 x 01
Gols: Francisco Edineudo Nascimento (Nº 3)
Wesley dos Reis (Nº 7) 
TNT / Gol: Francisco Edvardo (Nº 28)
Ãrbitros: Cláudio Custódio / Joselito Monteiro / 
Prof. Devid Meads (Mesário)

FINAL: LDB x TCM
               01 X 04
Gols: Francisco Renê Maia ( Nº 11)
Capitão: Wesley (Nº 01)

TCM: GOLS: José Eliziários ( Nº10)
Francinaldo Leonísio (Nº6)
Antônio Leandro (Nª 9)  - 2 gols
Capitão: Francivaldo Leonisio (Nº 06)

Árbitros: Joselito Monteiro / Cláudio Custodio
Mesário: Prof. David Meads


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

