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Outras conquistas do acordo

M

sindicatodoscaminhoneiros.ce@gmail.com

     ais de 3.000 mil par-
ticipantes e convidados 
marcaram com alegria 
à festa de confraterni-
zação de final de ano do 
Sindicam.

Em nossa segunda edição, à  
Festa de Confraternização foi 
inesquecível! Contabilizamos 
ações, avanços e conquistas, 
mas o que ficou para nós, foram 
os sorrisos, o apoio e o carinho 
dos nossos trabalhadores (as) e 
parceiros. Sócios, convidados e 
liderança sindicais, marcaram 
presença no Clube do CRESSE, 

Crescemos, avançamos e é só começo
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e se deliciaram com uma gostosa 
feijoada.  A animação  ficou por 
conta da Banda Doce de Caju e 
Otólio Moura, que fizeram a 
alegria dos participantes e traba-

lhadores, além, das brincadeiras, 
guloseimas, presença do Papai 
Noel para a criançada e sorteios 
de presentes e brindes para os 
nossos associados.  



Homenageados do ano - 2014

Ÿ

Ÿ José Antônio Parente da silva- Desembargador do Trabalho 
TRT7;

Ÿ Francisco José Gomes da Silva - Desembargador do 
TrabalhoTRT7;

Ÿ Francisco José Pontes Ibiapina – Superintendente da SRT – CE;
Ÿ Francisco Lopes da Silva – Deputado Federal;
Ÿ Silveira de Aguiar Advogados e Associados;
Ÿ Paulo André Holanda – Diretor Superitendente Regional do 

SENAI;
Ÿ Cely Dias – Coordenadora Regional do Sest Senat

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Luciano Simplício de Farias
 Presidente CTB-CE

Com o apoio do SEST SENAT Fortaleza, a 
entidade disponibilizou uma equipe de 07 (sete) 
profissionais para mobilizar na campanha da 
ação social do SINDICAM, na ocasião houve 
verificação de pressão e glicemia. O teste de 
glicemia é a forma mais rápida e prática de 
fazer o controle da taxa de açúcar no sangue. 
Além da entrega de preservativos (camisinha 
masculina) e panfletos informativos, sobre a 
prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis como (HIV).

Outros apoiadores: Med Prev (Plano de 
Saúde) e Embracon Consocio Nacional

Confraternização de Final de Ano - Apoiadores 

Teste de glicemia

Verificação de pressão arterial

Na ocasião, a diretoria do SINDICAM–CE lembrou dos 
companheiros que infelizmente não estão mais entre nós. 
 Os companheiros serão sempre lembrados em 
nossos corações. Palmas para  o Diretor Rocha; Diretor 
Assis; Diretor Alcimar. Os companheiros, Luciano, 
Jackie Chan, Flaviano, além, dos demais irmãos 
caminhoneiros que infelizmente partiu sem volta. Sua 
presença estará sempre conosco....

Confraternização

SINDICAM/CE

Presença das entidades:

Confraternização

 Sindpd-Ce; 
 Centrais Sindicais: 
           CUT-CE / CTB.
 Caravanas : 
Maracanaú; Aracati e Caucaia. 

Sindiconse (Sindicato dos 
Caminhoneiros Autônomos) ‘  

’Conra todas as fotos em nosso site: www.sindicamceara.org.br
e nas redes sociais: https://www.facebook.com/sindicamceara

SINDICAM foi presença �rme nas empresas contra a exploração
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Palavra do presidente

O Trabalho realizado em 2014, 
con t inua  em 2015 .  Con t i -
nuaremos nas blitz fiscalizando e 
lutando pelo o seu direito nas 
manifestações, nos atos. Inicia-
mos o ano, reafirmando o com-

Rearmando compromissos 

promisso com a classe trabalha-
doras a elevação da qualidade 
das nossas ações sindicais. 
Todas as tarefas que o sindicato 
desenvolve podem ser compre-
endidas como busca ao fiel 
cumprimento da nossa missão, 
inspirada no ideal de lutar, sem-
pre em busca por melhores 
salários, qualidade de vida e 
valorização humana. Em 2015 é o 
ano de reafirmar compromissos e 
atitude. 

A atual direção deste sindica-
to, continuará desenvolvendo 
todos os esforços em favor do 
crescimento e fortalecimento da 
categoria. 

Em nome da d i reção do 
Sindicam, gostaria de agradecer 

A confraternização da categoria é uma forma de 
fortalecer a classe trabalhadora, além do 
engajamento, união e fortalecimento do sindicato. 
Neste sentido houve várias atividades, dentre elas 
o II Campeonato de futebol, compostas por 30 
times, no qual concorreram nas disputas do 1°;2° 
e 3° lugar do torneio de futebol de areia e campo.
Saiba os times que entraram na disputa:  
Cerama; Bralog; Translog A; Transportadora 
Vasconce los ;  A t las  –Noi te ;  Transagua; 
Cometa/Fedex; Translog B; Data TRAUSP; Stock 
Tec 2; Atlas Manhã; Translatino; Stock Tec 
Caucaia; Confiança; Brasl impo; TCM 1; 
Transvalente; TRUST; Transfarrapos; Eclipse; LC 
Transporte; Transval; TCM 2; Polo-Norte; MRO; 
Translog Aracati; GBEXLDB; STOCK TEC 
Maracanaú e Bomfim Cargas. 

Ganhadores: 1° Lugar: Polo Norte 
2° Lugar: TCM / 3° Lugar: STOCK TEC

Advogado 
trabalhista 
Cálculos 
Trabalhistas, 
multas de tânsito.
Terça-feira  , partir das 14 horas
Quinta-feira  , apartir das 9 horas
Agendamento pelo telefone: 

3021.3162  

O SINDICAM dispõe de advogado trabalhista, além de convênio com o Sest/Senat  (Descontos oferecidos nos Cursos) 
* Atendimento: odontológico, oalmológico e em laboratório de análises clínicas, nos seguintes dias e horários: 

Odontologia 
Manhã: das 8 às 12 horas
Tarde/noite: das 14 às 20 horas 
Fisioterapia
Manhã: das 8 às 12 horas 
Nutrição
Tarde: das 14 às18 horas 
Psicologia
Manhã: 8 às 12 horas

Tarde: das 13 às 17 horas 
(∗) Consultas devem ser agendadas 
com antecedência pelos telefones: 
(85) 3304.4114 ou 3304.4144 
guia deve ser pega no sindicato.
Clinico geral 
Atendimento na sede do  sindicato.
Tarde: Somente às terças-feiras, das 
13 às 16 horas - Por ordem de chegada.(85) 

SERVIÇOS: SERVIÇOS:SERVIÇOS:

Torneio Society

a cada trabalhador (a), compa-
nheiro (a) e amigos, o movimen-
to sindical e parceiros, pela 
contribuição prestada e pela 
atenção desprendida para a 
realização das nossas ativida-
des. Volto a dizer, que a nossa 
festa só foi possível, devido ao 
acúmulo político, e força da luta 
das organizações que construí-
ram, além, dos sócios que 
protagonizaram com sucesso 
toda festa. Por fim, esperamos 
contar com a alegria e disposi-
ção da categoria neste ano de 
2015. Seguiremos firmes e forte 
para avançamos na  valorização 
do nosso ‘suor’.  

José Tavares Filho
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Premiação Sorteio 

O grande ganhador da Moto Zero saiu para:
Motorista Marcos, da empresa Kelly Transportes

Manoel – Empresa MAM (ganhou uma batedeira); Antônio Félix – Empresa FretLog, (ganhou um ventilador);
Francisco Freitas – Empresa Braslimp, (ganhou um ferro); Joannes da empresa Cometa,(ganhou uma bicicleta); José Lucélio 

trabalhador da empresa Tecmar, (ganhou um Grill); André da Silva – Empresa Aragon(ganhou um liquidificador); Francisco 

Rogério – Empresa Translog (ganhou um microondas);
Sr. Franscisco, trabalhador da empresa Translog, (ganhou um ferro); Francisco Assis Costa – Empresa Cerama, (ganhou um 

ventilador); Luan – Trabalhador da empresa Braslog, (ganhou um Grill);
Rafael da empresa Vasconcelos, (ganhou uma linda bicicleta); Sr. Elias Gonçalves – Empresa Vasconcelos, (ganhou um ferro de 

engomar)r; Sr. Francisco Raibe - Empresa Zé Augustinho, ganhou liquidificador;
Thiago Emanuel – Empresa Lima Transporte, (ganhou um fogão); Elosmar Mendes – Empresa Braslimp, (ganhou uma bicicleta); 

Wisley – Empresa Só Ferro, (ganhou lavadora);Raimundo Cloves – Empresa Cometa, (ganhou um liquidificador); Francisco 

Grinaudo- Empresa PoliMix; Antônio Renato Silva- Empresa My, (ganhou uma TV LED); ‘Capitão’ – Empresa My, ganhou um 

liquidificador; Sérgio Ferreira – Empresa Translog, ganhou um Notebook;
Películas para carro, os ganhadores foram: 
José Reginaldo (Empresa Translus); Marcos Silva (Empresa Lact Cargas)
Marcelo, trabalhador da empresa Braslimp, (ganhou um Grill);
Inlando trabalhador da empresa Cometa, (ganhou uma toalha);
kits de boas festas saíram para:
Francisco Carlos (LDB); Francisco Ivomar (Rodo Livre)
Antônio (Transágua); Soares da Silva (Braslimp)
A direção do Sindicam informam que os ganhadores que não compareceram na hora do sorteio, receberão seus prêmios na empresa. O 

Sindicam agradece a todos e todas, pela presença e aproveita pra lhes desejar um ano repleto de paz, saúde e sucesso em 2015. 

Nossa festa de confraternização foi assim...
Abaixo relação dos sócios ganhadores...

Marcos, motorista da empresa Kelly Transporte 
GANHOU UMA MOTO ZERO.

Estamos de Olho!
Empresa obriga motoristas a jornada excessiva de 
trabalho, sem descanso e ainda NÃO estão pagando horas 
extras aos seus trabalhadores. Essa prática é adotada pela 
empresa Unilink, habilitada como operadora portuária no 
Porto de Fortaleza (Mucuripe). O Sindicam colheu 
depoimentos e denúncias dos motoristas que estavam em 
situação de trabalho irregular, para fins de investigação, 
com objetivo de reduzir os riscos inerentes ao trabalho e 
regulamentação das leis trabalhistas.   
   Empresa Termaco 
Descaso! A administração da Termarco retirou a Vans para 
o Pecém, da siderúrgica até o posto bandeira branca. O 
deslocamento dos trabalhadores está sendo prejudicada 
por falta de transporte. Essa atitude, adotada pelos 
patrões, põe em ricos a vida dos trabalhadores, onde a 
uma fragilidade no local por falta de segurança. 

Saúde - Hipertensão CUIDADO! 
Medir a pressão arterial é a maneira mais 
fácil de detectar a hipertensão. Pessoas de 
todas as idades devem verificar os níveis, 
pelo menos, uma vez ao ano. O diagnóstico 
precoce é importante para o controle da 
doença. Abaixo algumas dicas para manter 
uma boa saúde:
1 - Relaxe - Tente evitar situações que 
sobrecarreguem seu estado físico ou 
emocional;
2 - Dieta saudável - Inclua maiores porções 
de frutas, verduras e legumes à sua dieta e 
dê preferência às carnes magras.
3-Reduza o consumo de sal - O sal é um 
dos maiores inimigos do coração;
4 Pare de fumar; 5-Faça exercícios físicos 
(Mantenha o peso ideal - Pessoas acima do 
peso têm um risco maior de sofrer com 
doenças do coração).
5- Medicação - Quem tem hipertensão deve 
consultar um cardiologista com regularidade; 
Consultas médicas periódicas.  
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Manhã: 8 às 12 horas

Ação JurídicaSindicam denuncia à empresa COPRAL – Comércio 
e Navegação LTDA, ao Ministério Público do 

Trabalho, o que originou o inquérito civil, sob o nº 
000424.2011.07.00/3.

O Sindicato entende que a jornada imposta pela Copral é um abuso as leis trabalhistas. A 
privação do sono, o cansaço cria sérios riscos aos trabalhadores.
As denúncias apuradas são: Jornada de trabalho que superam às 12 horas diárias, o não 
pagamento de horas-extras, e o transporte de cargas perigosas sem o pagamento do adicional 
de periculosidade. O Sindicam requer junto a justiça, a tutela antecipada a fim de impor o 
pagamento de adicional de periculosidade, a todos os trabalhadores (as) que trabalham no 
Porto e que haja o efetivo controle de jornada, limitando-se ao máximo de oito horas de jornada 
com duas de sobre-jornada, e que sejam pagos as horas extras  e o retroativo. 

Após diversas tentativas com a administração da 
Copral em solucionar os problemas enfrentados 
pelos trabalhadores (as) dentro da empresa, a 
diretoria do Sindicam, ajuizou uma ação contra a 
empresa. 

Dr. Filipe Miranda
Advogado 

DOS DIREITOS DO TRABALHADOR NA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA

Questão que ainda gera dúvidas 
entre os trabalhadores é a das 
hipóteses que podem gerar a 
demissão por justa causa, bem 
como os direitos do trabalhador 
nesta modalidade de dispensa.
As hipóteses de dispensa por 
justa causa estão previstas no art. 
482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho em rol taxativo – isto é, 
não existe nenhuma outra hipóte-
se de demissão por justa causa, a 
não ser aquelas previstas neste 
artigo. Vejamos:
Art. 482 - Constituem justa causa 

Editorial: 

para rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau 
procedimento;
c) negociação habitual por conta 
própria ou alheia sem permissão do 
empregador, e quando constituir ato 
de concorrência à empresa para a 
qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do emprega-
do, passada em julgado, caso não 
tenha havido suspensão da execu-
ção da pena; e) desídia no desempe-
nho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insu-
bordinação;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordi-
nação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama 
praticado no serviço contra qualquer 
pessoa, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso 
de legítima defesa, própria ou de 
outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama 
ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador e superiores hierárqui-
cos, salvo em caso de legítima 
defesa, própria ou de outrem;
l) prática constante de jogos de 
azar.
Como se pode observar, algumas 
hipóteses de demissão por justa 
causa são bem objetivas, isto é, 
descrevem exatamente a conduta 
que motiva a justa causa, como por 
exemplo as hipóteses das letras “c”, 
“d”, “f”, “i”, “j” e “k”; outras, entretan-
to, tem um certo grau de subjetivida-
de, devendo ser analisadas caso a 
caso, como nas hipóteses “b” e “e”.
A rescisão por justa causa tem 
grande impacto nas verbas a serem 
pagas ao trabalhador, pois nesta 
modalidade não são devidos, por 
exemplo, aviso prévio, 13º salário 
proporcional, seguro desemprego, 
saque do FGTS nem a multa de 
40% sobre este.
Em qualquer caso, o trabalhador 
pode pleitear na Justiça a reversão 
da dispensa por justa causa para a 
modalidade sem justa causa, 
recebendo todas as verbas traba-
lhistas devidas nesta espécie de 
rescisão, desde que comprove que 
realmente não houve motivo para a 
demissão.
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Sindicam-CE, realiza visitas na Transportadora TNT 
Mercúrio; Atlas; e Mann Transportes. 
As visitas constataram várias irregularidades nas 
empresa citadas. Segundo as denúncias, as empresas 
citadas vêm praticando assédio moral, além, de vários 
acidentes de trabalho a onde os trabalhadores   operam 
na plataforma. As faltas dos registros da CPTPs são 
constantes. 
A empresa Mann Transpor, não está depositando o 
FGTS, o assédio moral é constante por parte dos 
administradores. O Sindicam-CE, informa que já entrou 
em contato com as empresas e caso não seja 
solucionado os problemas, a assessoria jurídica do 
sindicato, que fará os devidos encaminhamentos a 
justiça  e posterior, solicita uma audiência no Ministério 
Público do Trabalho, para averiguar as situações 
denunciadas. 

Sindicam-CE, realiza visita na Transportadora 

CALTEC
Após várias denúncias feitas pelos companheiros, o sindicato 
compareceu  na empresa CALTEC, para discutir os 
problemas existentes, no local, entre eles destaca o 
descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, no 
tocante as diárias de viagens, Jornada de Trabalho e maus 
tratos. A reunião com os representantes da empresa foi 
realizada com a presença de vários trabalhadores. O 
sindicato se prontificou de realizar novas visitas e fiscalizar, 
até que seja resolvido a questão.

«Blitz !»
Sindicam intensifica as ações 

sindicais e realiza Blitz no CD Pão de 
Açúcar em Tabapuá; Transportadoras 
BRASIL MASTER, BC logística, 
Cervejaria Itaipava no município Eusébio 
e Transportadora Vasconcelos, com 
objetivo de tirar dúvidas dos companhei-
ros e informar sobre a jornada de trabalho 
e direitos trabalhistas.

Portanto que esperto! 
O motorista passou a ter um 

controle de jornada que é à hora 
normal, 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, 
tendo ainda direito a duas horas 
extras e ainda a compensação de 
jornada mediante acordo ou conven-
ção coletiva. Relembrando para 

Jornalista responsável: Wanessa Canutto 
JP MTE CE 2456

aqueles que não  recordam sobre a 
compensação de jornada, ela também 
é chamada de “Banco de Horas” onde 
se caracteriza como o acúmulo de 
horas trabalhadas além da jornada 
normal diária de trabalho, sem o 
pagamento do adicional de hora extra 
(no mínimo, 50%), devendo esse 
excesso ser compensado pela sua 
correspondente diminuição em outros 
dias de trabalho. Logo se eu laboro 
uma hora a mais em um dia, no outro 
dia poderei laborar uma hora a menos, 
porém, tal deve ser previsto em acordo 
ou convenção coletiva de trabalho.

No que se refere sobre as horas 
extras, adicional noturno e o tempo 
de espera, o condutor terá direito de 
receber as horas extraordinárias no 

máximo duas diárias, com adicional 
de no mínimo 50% sobre a hora 
normal.  Á hora noturna foi fixado 
igualmente para os empregados 
regidos pela CLT, que corresponde 
entre 22 horas à 5 horas, da manhã, 
com o acréscimo de 20% pelo menos 
sobre à hora diurna. E à hora do 
tempo de espera, será indenizada 
com base no salário-hora normal, 
acréscimo de 30%.

Manifestações 
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