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Outras conquistas do acordo

Acordo Coletivo 2014/2015] Luta e negociações garantem 
reajuste de 10% e mais benefícios para a categoria

•	 O reajuste de 10% abrange também a produtividade;
•	 As diferenças de salário, vales-refeição, ajuda de custo e cesta 

básica de junho e julho serão pagas com o salário de agosto de 2014;
•	 As empresas serão obrigadas a fornecer o comprovante de 

pagamento incluindo salário base, horas extras, produtividade, 
descontos, INSS e FGTS;

•	 Pagamentos em cheque ou depósito bancário deverão ser creditados 
no mesmo dia;

•	 Desconto de dano causado pelo trabalhador deverá ser precedido de 
comprovação da responsabilidade ou estará proibido;

•	 Atividades exercidas fora da sede em que o funcionário é vinculado, 
por força de acordo ou necessidade operacional, quando incorrer em 
pernoite dará direito à diária padrão.

(continua nas págs. 2 e 3)

Ano III/ no 11         

Após várias rodadas 
de negociações, 
pressionadas por 
paralisações e atos nos 

locais de trabalho, SINDICAM e 
empresas acordaram o percentual 
de reajuste em 10% aplicados sobre 
o piso vigente de junho de 2013. 
Esse indice, segundo o presidente, 
José Tavares Filho, é quase o dobro 
dos 5,5% proposto pelas empresas 
e rejeitado pelo sindicato e só 
foi possível graças ao apoio que 
a diretoria recebeu da categoria 
em todos os momentos das 
negociações. “Com a participação 
e o apoio dos trabalhadores 
conseguimos demonstrar poder 
de pressão e mobilização e agora 
comemoramos um ganho real, já 
que o índice de 10% é maior que a 
inflação do período”, disse. 
Para Tavares, a categoria saiu mais 
forte, o que será fundamental para 
os próximos embates já que esse 
acordo foi apenas um degrau na 
luta por valorização profissional 
e melhoria das condições de vida 
dos caminhoneiros e demais 
trabalhadores do setor. 

Consulte a tabela e saiba 
como deve ficar o seu salário 
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Saúde] Como prevenir dores 
na coluna ao volante 

(pag. 3)

Categoria mobilizada teve atuação importante no processo de negociação

sindicatodoscaminhoneiros.ce@gmail.com



Advogado 
trabalhista 
Cálculos 
Trabalhistas, 
multas de tânsito.
Terça-feira - a partir das 14 horas
Quinta-feira - a partir das 9 horas
Agendamento pelo telefone: 
(85) 3021.3162  

A palavra do presidente Pauta construída com os trabalhadores
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Nos últimos meses o SINDICAM intensificou as visitas às empresas. O re-
sultado foi a constatação que o assédio moral e a jornada excessiva contin-
uam a imperar. As reinvindicações foram levadas à Mesa de Negociação e 
outras medidas foram adotadas. A rotina do sindicato nos últimos meses 
foi tentar negociar e ao mesmo tempo mobilizar a companheirada. O dia a 
dia das negociações foi compartilhado com a categoria no próprio local de 
trabalho. Nas empresas maiores aconteceram assembléias e nas menores 
os trabalhadores também foram ouvidos e informados.

SINDICAM/CE

SINDICAM foi presença firme nas empresas contra a exploração

Sindicato nas empresas conferindo condições de trabalho

Trabalhadores atendem ao chamado e participam dos atos

Ponto a ponto da pauta foi construído a partir das conversas e assembleias

Fotos: A
drianísio C

ândido

O SINDICAM dispõe de advogado trabalhista além de convênio com o Sest/Senat  para atendimento* 
odontológico, oftalmológico e em laboratório de análises clínicas, nos seguintes dias e horários: 

                       A atuação do                                         
                       SINDICAM nas 
                       empresas tem 
                       sido respaldada 
                       pelo apoio dos 
                            trabalhadores 
                               e trabalhadoras 
                                em prol de uma 
                                  campanha 
salarial justa e equilibrada. 
Com a presença maciça da catego-
ria na assembleia geral de maio, 
foram definidas estratégias de 
ação que intensificaram a luta por 
reajuste salarial com ganhos reais 
e condições dignas de trabalho, 
reivindicações históricas da cat-
egoria. Destacamos ainda: vale 
alimentação, diária de Viagem, 
cesta básica; plano de saúde, fim 
da jornada excessiva e folgas em 
domicílio (de acordo com a Lei 
12.619/2012, de 2/5/2012).
Pela nova lei, que regulamenta a 
atividade de motorista profissional, 
o tempo máximo contínuo na 
direção é de quatro horas, devendo, 
depois desse tempo, descansar por, 
pelo menos, meia hora e só então 
retomar a viagem. A jornada não 
poderá extrapolar as oito horas do 
total semanal de quarenta e quatro, 
salvo negociação coletiva e, ainda 
assim, não podendo superar dez 
horas diárias mediante compen-
sação na forma de banco de horas, 
conforme vier a ser convencionado 
com o Sindicato dos Empregados.
Durante o processo do cumpri-
mento da Data Base, o Sindicam 
Ceará, marcou presença em várias 
empresas ouvindo os companheiros 
e informando sobre o andamento 
das rodadas de negociações. 

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 e a 
guia deve ser pega no sindicato.
Clinico geral 
Atendimento na sede do  sindicato.
Tarde: Somente às terças-feiras, das 
13 às 16 horas

José Tavares Filho, 
presidente do SINDICAM/CE



Acordo 2014/2015] Os novos pisos por categoria
Transporte de cargas químicas e inflamáveis (t= tonelada)

 Veículo c/ capac. de 11 a 18 t 
 R$ 1.496,59
Salário base = R$ 1.151,22 (com 10%)
Ad. Periculosidade (30%) = 345,37
Diária trabalhada = R$ 49,89 
Salário Hora = R$ 6,80 
Hora Extra a 50% = R$ 10,20 
Hora Extra a 100% = R$ 13,60 
Adiant. quinzenal (40%) = R$ 598,64
Adiant. quinzenal (50%) = R$ 748,30
Adic. Noturno (30%) = R$ 2,04 
Férias + 1/3 = R$ 1.995,40 
1/12 do mês (férias ou 13º) = R$ 
24,72 
Tempo serviço após 3 anos = R$ 22,45 
(1,5%) 

 Veículo c/ capac. acima de 18 t 
 R$ 1.753.61
Salário base = R$ 1.348,93 (com 10%)
Ad. Periculosidade (30%) = R$404,68
Diária Trabalhada = R$ 58,45 
Salário Hora = R$ 7,97 
Hora Extra a 50%  = R$ 11,96 
Hora Extra a 100% = R$ 15,94 
Adiant. quizenal (40%) = R$ 701,44
Adiant. quizenal (50%) =  R$ 876,81
Adic. Noturno (30%) = R$ 2,39 
Férias + 1/3 = R$ 2.338,09 
1/12 do mês (férias ou 13º) = R$ 
146,13
Tempo serviço após 3 anos = R$ 26,30 
(1,5%)

Demais motoristas e outras categorias de trabalhadores

Benefícios concedidos a 
todos pelo acordo
Cesta básica 
Contendo: 6 kg de 
arroz, 5 kg de 
açúcar, 6 kg de feijão, 
2 kg de farinha, 1 kg 
de massa de milho, 
500g de café, 2 pac. de macarrão, 2 
pacotes de bolacha, 2 latas de óleo, 
500g de leite em pó, 500g de doce e 
Suco de 500 ml.
Vale refeição (p/ dia) = R$ 10,00                             
Diária de viagem =  R$ 63,00

 Veículo c/ capac. de 12 a 18 t 
 R$ 1.072,62
Salário base = R$ 1.072,62 (com 10%)
Diária trabalhada = R$ 35,75 
Salário Hora = R$ 4,88 
Hora Extra a 50% = R$ 7,31 
Hora Extra a 100% = R$ 9,75 
Adiant. quinzenal (40%) = R$ 429,05
Adiant. quinzenal (50%) = R$ 536,31
Adic. Noturno (30%) = R$ 1,46 
Férias + 1/3 = R$ 357,50 
1/12 do mês (férias ou 13º) = R$ 
89,39 
Tempo serviço após 3 anos = R$ 
16,08(1,5%) 

 Veículo c/ capac. acima de 18 t 
 R$ 1.271.96
Salário base = R$ 1.271,96 (com 10%)
Diária Trabalhada = R$ 42,40 
Salário Hora = R$ 5,78 
Hora Extra a 50%  = R$ 8,67 
Hora Extra a 100% = R$ 11,56 
Adiant. quizenal (40%) = R$ 508,78
Adiant. quizenal (50%) =  R$ 635,98
Adic. Noturno (30%) = R$ 1,73
Férias + 1/3 = R$ 423,94 
1/12 do mês (férias ou 13º) = R$ 
106,00
Tempo serviço após 3 anos = R$ 19,07 
(1,5%)

 Auxiliar de escritório, 
 Cozinheiro, 
 Contínuo e 
 Técnico em Serviços Gerais 
 R$ 834,20
Salário base = R$ 834,20 (com 10%)
Diária Trabalhada = R$ 27,81 
Salário Hora = R$ 3,79 
Hora Extra a 50%  = R$ 5,69 
Hora Extra a 100% = R$ 7,58 
Adiant. quizenal (40%) = R$ 333,68
Adiant. quizenal (50%) =  R$ 417,10
Adic. Noturno (30%) = R$ 1,14
Férias + 1/3 = R$ 278,04
1/12 do mês (férias ou 13º) = R$ 69,52
Tempo serviço após 3 anos = R$ 12,51 
(1,5%)

Salário base = R$ 910,04 (com 10%)
Diária Trabalhada = R$ 30,33 
Salário Hora = R$ 4,14 
Hora Extra a 50%  = R$ 6,20 
Hora Extra a 100% = R$ 8,27 
Adiant. quizenal (40%) = R$ 364,02
Adiant. quizenal (50%) =  R$ 455,02
Adic. Noturno (30%) = R$ 1,24
Férias + 1/3 = R$ 303,32 
1/12 do mês (férias ou 13º) = R$ 75,84
Tempo serviço = R$ 13,65 (1,5%)

 Veículo c/ capac. até 11 t 
 Operador de Empilhadeira
 Motoqueiro
 Conferente
 Embalador
 Entregador
 Porteiro
 Vigia 
 R$ 910,04

Saúde] Medidas simples melhoram e 
podem até acabar com as dores na coluna 

O agente desencade-
ador da dor na coluna 
entre motoristas é o 
tempo de permanên-

cia na mesma posição, dirigindo. 
Coluna pescoço e pernas sofrem 
demais. De tantas queixas de 
consumidores com dores lom-
bares e nos joelhos, as montado-
ras vêm adaptando os bancos de 
automóveis e caminhões a altura 
dos motoristas. Mas faça sua parte 
ajustando tudo direitinho porque 
alguns detalhes fazem diferença. 
Banco - Se você é baixo, esqueça 
a almofada, a não ser as anatômi-
cas, ou vai piorar a dor. Eleve o 
acento até se sentir confortável. 
Pise fundo na embreagem. Se não 
alcançar sem se afastar, ajuste o 
banco para frente até consiguir. Se 
for muito alto o cuidado maior é 
com joelhos e pernas. Evite dirigir 

com elas dobradas demais porque 
há o risco, em viagens prolonga-
das, de edemas. Já o encosto do 
banco nunca deve ficar reto (como 
cadeira), mas levemente inclinado 
para trás - isso evita que o peso do 
corpo sobrecarregue a coluna.
Direção - Até a posição dos 
braços interfere na coluna. Nada 
de braços esticados. Os cotovelos 
devem estar semiflexionados com 
as mãos segurando a direção pelas 
laterais. Além disso:

 Mantenha a coluna alinhada e 
evite inclinar o pescoço pra frente

 Sempre que parar faça alonga-
mento de tronco, pernas e braços e 
se espreguice. 

 O pé esquerdo deve se manter 
no chão e não na embreagem. 
Quando acionar o acelerador apoe 
o calcanhar no chão. 

http://sindicam
ceara.org.br/

SINDICAM/CE

FILIE-SE E FIQUE FORTE!
E ainda tenha direito a dezenas de 
benefícios como assistência médico-
odontológica e jurídica. Informe-se:
(85) 3021.3162/ 3021.3326. 
Em Juazeiro (88) 3571.5348.



Minha visão como 
motorista de camin-
hão e sindicalista 
sobre as mudanças 

na Lei 12.619/12, recentemente 
aprovadas pelo Senado, é que 
piorou o que já não era bom. Os 
senhores deputados, outorgaram 
aos motoristas o direito de ma-
tar ou morrer nas vias e estradas 
brasileiras, onde também estão à 
mercê da própria sorte. A nossa 
maior preocupação é com as vidas 
que serão ceifadas se esta reforma 

for concluída do jeito que está 
sendo colocada. Ora, se o objetivo 
principal da lei é salvar vidas falta a 
esses parlamentares a sensibilidade 
para priorizar a vida em detrimen-
to do capital. Ora meus amigos, a 
nossa preocupação maior é com a 
saúde, a vida e o bem estar desses 
heróis e desbravadores do nosso 
país que ficarão desprotegidos 
graças à grande parte dos políticos 
deste país. Obrigar o motorista a 
dirigir por cinco horas e meia é 
um absurdo! O que vai abrir com 

Opinião] Matar ou morrer nas estradas e vias brasileiras
esse precedente e com essa reco-
mendação é um genocídio nas 
estradas brasileiras. 
E a grande verdade é que a maioria 
desses parlamentares não conhece 
a nossa realidade. Eles andam de 
avião, de jatinhos, de helicópteros, 
e não têm sequer noção do 
trabalho dos nossos irmãos 
caminhoneiros. 

Sou José Tavares Filho, motorista 
de caminhão há 43 anos e há três 

presidente do Sindicato dos 
Caminhoneiros no Estado do Ceará.

Principais pontos da Lei do Descanso (ou Lei do Caminhoneiro)

Sob a responsabilidade de sua Diretoria Executiva. 
Presidente: José Tavares Filho
Sede: R. Solon Pinheiro, 430 - Centro, Fortaleza - CE, 
60050-040, (85) 3021-3162/ (85) 3021-3326
Filial: Rua das Orquidias, 100, Triângulo, Juazeiro do 

Norte - CE, (88) 3571.5348/ (88) 88110196
Tiragem: 4 mil exemplares
Jornalista responsável: Silvia Carla Araújo 
MTE: CE01226JP 
CNPJ Nº 02499529/0001-27 / Cod Sindical 98537/ REG. 46000001734/98

Informativo do Sindicato dos  Trabalhadores em Empresas de Transporte de Mudanças, Bens e Cargas do Estado do Ceará 

SINDICAM/CE

A Lei 12.619/12, sancionada pela 
presidenta Dilma em 02/05/2014 
e agora ameaçada de ser alterada 
pelo Congresso, tem gerado 
dúvidas entre os caminhoneiros. 
Vamos tentar esclarecê-las:

 Jornada de 44 horas
 Intervalo de 1 hora para refeição
 Repouso diário de 11 horas a 

cada 24 horas obrigatoriamente com 
o veículo estacionado

 Descanso semanal de 35 horas
 Intervalo mínimo de 30 minutos 

para descanso a cada 4 horas de 
tempo ininterrupto de direção
Horas Extras, Noturnas e
Tempo de Espera

 Receber as horas extraordinárias, 
no máximo duas diárias, com 

acréscimo de, no mínimo, 50% sobre 
a hora normal;

 Hora noturna, entre 22 e 5h da 
manhã, com acréscimo de 20%, pelo 
menos, sobre a hora diurna;

 Horas relativas ao tempo de 
espera indenizadas pelo salário-hora 
normal, acrescido de 30%;
Outros Direitos

 Seguro obrigatório, custeado 
pelo empregador igual ou maior que 
10 vezes o piso.

 Acesso gratuito a programas de 
Formação e aperfeiçoamento 
profissional;

 Não responder por prejuízos 
causados por terceiros, salvo a culpa 
comprovada do motorista;

 Motorista reserva para reveza-
mento – quando o tempo exceder a 
jornada normal em que o motorista 
estiver em repouso no veículo em 
movimento será remunerado na 
razão de 30% da hora normal e 
repouso diário mínimo de 6 horas 
consecutivas fora do veículo, em 
alojamento externo ou, se na cabine 
leito, com o veículo estacionado.
Deveres dos motoristas

 Respeitar o tempo de direção e 
fazer valer o direito ao descanso 

 Verificar as condições de segu-
rança do veículo e conduzi-lo com 
perícia, prudência e zelo

 Submeter-se a testes e a progra-
mas de controle de uso de drogas e 
de bebida alcoólica

 Controlar o tempo de condução, 
ficando sujeito às penas em caso  de 
descumprimento, previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro (In-
fração grave = multa e retenção do 
veículo até cumprimento do tempo 

de descanso aplicável)
 Colocar-se à disposição dos 

órgãos de fiscalização nas vias
 Dirigir, no máximo, 4 horas 

ininterruptas. 
Deveres das empresas

 Fazer o controle fiel da jornada 
 Não permitir ou ordenar motor-

ista, ainda que subcontratado, que 
conduza veículo sem a observância 
da Lei do Descanso.

 Não burlar a legislação comissio-
nando motorista em função da 
distância, tempo ou natureza e 
quantidade da carga.

Fonte: ANTCL
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