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Natal em paz 
e ótimo 2013

Boas festas

Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e dos 
Arrumadores de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e São Sebastião (Sintrammar)

CGTB
Central Geral dos traBalhadores do Brasil

O ano novo e os seguintes prometem muita 
prosperidade para a nossa categoria

Mais de mil pessoas, entre associados 
do sindicato e familiares, passaram pelo sa-
lão da Abrescas, no domingo chuvoso de 9 
de dezembro, entre as 10 e as 17 horas.

Foi a grande festa de confraternização 
de fim de ano, com churrasco, chope, refri-
gerantes, doces, um conjunto de forró, um de 
pagode e um ‘dj’.

Foram sorteados 23 itens, entre bicicle-
tas, fornos de micro-ondas, ventiladores, fer-
ros de passar, liquidificadores e aparelhos de 
som. Havia brinquedos para crianças, jogos 
eletrônicos e até um touro mecânico. 

“Estamos num dos momentos mais im-
portantes da longa história da categoria”, dis-
se o presidente Erivan. “E isso merece ser 
comemorado. A unidade será a nossa força 
para buscar melhores ganhos”.

Festa do sindicato teve mil pessoas Sindicato ganha
todas na Justiça

Eleição será
em fevereiro

Escala eletrônica
a partir de fevereiro

abrescas Jurídico

democracia

democracia PÁG. 4

PÁG. 4

PÁGs. 2 e 3

Foi a maior confraternização feita pelo sindicato nas últimas décadas

Francisco Erivan, presidente do Sintrammar: ‘O próximo 

ano certamente será dos mais importantes para a família 

movimentadora e arrumadora de mercadorias’

A diretoria, funcionários e colaboradores do Sin-
trammar desejam aos movimentadores e arrumadores 
de mercadorias um período natalino cheio de saúde, 
paz e amor. Os votos são extensivos aos familiares, 
com desejo de que ano novo seja repleto de felicidades e 
prosperidade. A direção do sindicato agradece à catego-
ria pela crescente demonstração de confiança no trabalho 
que desenvolve ao longo dos anos. E tudo fará para que 
a campanha salarial de 2013 seja tão boa ou melhor que a 
deste ano, com novos avanços salariais e sociais.
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Sintrammar ganha do Setta na Justiça 
libra Valongo
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ExpEdiEntE
Sintrammar

2 mil exemplares

Sindicato ganha ações na Justiça do Trabalho
Jurídico

Não são uma nem duas, mas várias 
ações que o Sintrammar tem ganhado 
em primeira e segunda instância
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O sindicato ganhou outra ação, na Justiça do Trabalho, patrocinada 
pela ‘oposição sistemática’. Após a Lei 12023-2009, que regulamen-
tou nossa profissão, um grupo de trabalhadores vem seguidamente 

processando o sindicato.
“Não sei por que, uns poucos integrantes da categoria, talvez instigados 

por forças contrárias à regulamentação da nossa atividade, vêm tentando 
desestabilizar a direção e, consequentemente, as lutas do Sintrammar”, diz 
o presidente Erivan.

Desta vez, a juíza Bruna Gabriela Martins Fonseca, da 3ª Vara do Traba-
lho de Santos, julgou improcedente a reclamação trabalhista de um arruma-
dor avulso que queria indenização de R$ 35.990 do sindicato.

O trabalhador alegou que deixou de receber horas extras, adicional no-
turno, de insalubridade e periculosidade, dias não pagos, taxa de administra-
ção assistencial e multa convencional. Não ganhou e vai pagar R$ 1.200 por 
gastos periciais.

A sentença foi proferida em 22 de novembro e o autor sequer compare-
ceu à audiência, apesar de ter sido devidamente intimado. Por isso, foi con-
siderado confesso em relação à matéria. Só não pagou as custas de R$ 719 
porque teve o benefício da justiça gratuita.

O Settaport (sindicato dos empregados ter-
restres em transporte aquaviário e nos operado-
res portuários de São Paulo) perdeu um processo 
de representação de trabalhadores para o Sin-
trammar.

O juiz titular da 5ª Vara da Justiça do Traba-
lho de Santos, Nelson Cardoso dos Santos, jul-
gou improcedente a ação do Setta contra o nosso 
sindicato e a empresa Libra Terminal.

O Settaport queria representar os movimen-
tadores de mercadorias que prestam serviços ao 
terminal da Libra no bairro Valongo. Nosso jurídi-
co ponderou que o serviço se dá fora da área do 
porto organizado.

Pesca
Os sindicatos dos armadores (empresários) 

de pesca e dos descarregadores (trabalhadores) 
de barcos de pesca e afins de Santos e Guaru-
já queriam nosso mercado de trabalho. O TRT 
garantiu nossa representatividade e mandou as 
empresas requisitarem mão-de-obra avulsa do 
Sintrammar. A decisão é definitiva.

Mesquita e Tecon
O Sintrammar moveu diversas ações contra 

a Mesquita Transportes e Santos Brasil. Até que, 
recentemente, as empresas firmaram acordos 
coletivos com o sindicato. Pagaram as diferenças 
em atraso e as custas de todos os processos

Comerciários e Atacadão
A Justiça declarou o Sintrammar legítimo re-

presentante dos movimentadores que exercem 
as funções descritas no artigo 2º da Lei 12023-
2009. Vencemos o Sindicato dos Comerciários e 
o hipermercado Atacadão. As contribuições sin-
dicais devidas ao Sintrammar são executadas. A 
decisão é definitiva.

Químicos
O Sintrammar venceu também o Sindicato 

dos Químicos nas empresas Fertimar e Fertimix. 
A Justiça do Trabalho, em primeira instância, 
declarou que a representatividade dos movimen-
tadores dessas empresas é nossa. A sentença, 
em recurso no TRT, determina o pagamento das 
contribuições dos últimos cinco anos.  

Alimentação
O Sintrammar acionou o Sindicato dos Tra-

balhadores na Indústria da Alimentação. Cobrou 
contribuições sindicais recebidas indevidamente 
dos moinhos. Vencemos. E a ação, com resulta-
do definitivo, já é executada.

Rodoviários
O processo do Sintrammar contra o Sindi-

cato dos Rodoviários aguarda decisão do TST, 
em Brasília. Até agora, ganhamos em todas as 
instâncias, onde fomos reconhecidos como ca-
tegoria diferenciada. Representamos, portanto, 
os movimentadores que exercem atividades 
conforme o artigo 2º da Lei 12023-200909, in-
dependentemente da atividade econômica das 
empresas ou do sindicato que representa seus 
empregados.

Cortês
O Sintrammar moveu ação contra a empresa 

Cortês Transportes, como substituto processual 
de todos os trabalhadores, vinculados e avulsos. 

E a empresa foi condenada a depositar o FGTS 
atrasado de todo mundo. A empresa recorreu ao 
TST.

Pressões
Todas essas vitórias foram importantíssimas. 

Não é à toa que o sindicato sofre pressões polí-
ticas intensas.

Advogado Alexandre Badri Loutfi, ganhando 
todas e mais algumas para o Sintrammar, elogia a 
isenção da Justiça do Trabalho
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 Com o crescimento da categoria e da importância do sindicato, algumas pessoas, 
da casa e de fora, querem tirar proveito da maioria, mas acabam se dando mal 



Mais ações infundadas

Movimentador no ‘Via rápida’

tiros n’água

Convênio
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Sindicato ganha ações na Justiça do Trabalho

Veja, aqui, outras ações perdidas na Justiça do 
Trabalho por movimentadores que desejam ver o sin-
dicato no fundo do poço, mas não conseguem, por 
total falta de embasamento.

 O trabalhador queria devolução de taxa de ad-
ministração e assistencial, adicionais de insalubrida-
de e periculosidade, horas extras, horas noturnas etc. 
A ação foi julgada improcedente e aguarda recurso 
do trabalhador.

 O trabalhador pediu indenização porque es-
taria sendo preterido na escala. A ação foi julgada 
totalmente improcedente. O trabalhador não produziu 
nenhuma prova. Mesmo assim, recorreu ao TRT.

 O trabalhador pediu vínculo empregatício, 
horas extras e adicional de insalubridade. Sentença 
improcedente e definitiva.

 O trabalhador pediu indenização milionária, 
alegando que perdeu a saúde e se aposentou por in-
validez. Além de perder a ação, definitivamente, está 
arriscado a perder a aposentadoria por invalidez do 
INSS.

 O trabalhador pediu verbas rescisórias, adicio-
nal de risco e insalubridade, horas extras etc. A Justi-
ça decidiu que o Sintrammar é apenas o intermediário 
da mão-de-obra avulsa, não podendo figurar como 
empregador. O trabalhador recorreu.

Em solenidade no auditório do Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte (Senat), 
em São Vicente, 120 alunos receberam certifica-
dos dos cursos de informática básica e operador 
de empilhadeira de pequeno porte, promovidos 
pelo ‘Via rápida’, do governo paulista.

Entre os formandos, o maior grupo era de 
associados do Sintrammar. Mas havia também 
alunos de algumas comunidades e outras cate-
gorias profissionais.

Os cursos foram ministrados no próprio Se-
nat e no campus da Universidade Católica de 
Santos da Avenida Conselheiro Nébias. A mão-
de-obra é capacitada para atividades retroportu-
árias e ligadas à informática.

O presidente do Sintrammar, Francisco Erivan, 
prestigiou o evento, com boa parte da sua diretoria 
e com o vereador eleito em Santos Douglas Gon-
çalves (DEM). Em 2013, ele pretende fazer novos 
convênios para atender sua categoria.

A maioria dos 
trabalhadores 

apoia e fortalece 
o sindicato, mas 

alguns querem 
tirar vantagens 
e não hesitam 

em processar sua 
casa de lutas

Presidente do sindicato, Francisco Erivan, entrega um dos 
certificados, em concorrida solenidade no auditório do Senat

Convênio dos 
cursos foi assinado 
pelo presidente do 
sindicato, Francisco 
Erivan, e pelo 
secretario estadual 
de desenvolvimento 
econômico, Paulo 
Alexandre 
Barbosa, hoje 
prefeito eleito de 
Santos
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Escala eletrônica começa em fevereiro
digitalização
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A democracia sindical
na eleição de fevereiro

Próxima gestão

Pleito será em 14 e 
15 de fevereiro, com 
registro de chapas até 
27 de dezembro

Movimentadores 
caminham para 
se tornar uma 
das categorias 
mais fortes do 
país. E os de 
Santos escolherão 
direção sindical 
no começo de 
2013

A partir de meados de fevereiro, os mais de 
mil avulsos do Sintrammar serão escalados ele-
tronicamente. Para isso, todos deverão se apre-
sentar, nos pontos de escala, com os crachás 
digitalizados.

O cadastramento biométrico foi feito em 
novembro, na sede e subsedes do sindicato. 
Todos receberam os crachás para habilitação 
por meio de leitura ótica.

A biometria dos dedos indicadores e as im-
pressões digitais foram coletadas por meio de 
computador. A fotografia três por quatro comple-
ta os chamados ‘cartões inteligentes’.

Nas próximas etapas, o programa terá in-
serção de dados sobre cursos de qualificação 
profissional, exames médicos, serviços presta-
dos, pagamentos, sanções disciplinares etc.

Desenvolvido pelo consultor portuário Nel-

son De Giulio, o projeto prevê ainda a infor-
matização da requisição da mão-de-obra, que 
passará a ser feita pelos tomadores de serviços 
on-line.

Cada um terá uma senha de acesso ao pro-
grama. A folha de pagamento também deixará 
de ser calculada manualmente. A medida bene-
ficiará a categoria e os tomadores de serviços.

“Buscamos a excelência das nossas ativi-
dades”, diz o presidente Erivan. “Tudo será mui-
to mais ágil, reforçando o profissionalismo que 
marca os movimentadores de mercadorias ao 
longo de décadas”.

Para ele, “a modernidade e a tradição se 
unem para aperfeiçoar os serviços prestados 
pelo Sintrammar”. Erivan destaca que a iniciati-
va atende ainda a sugestões recentes do Minis-
tério Público do Trabalho.

Foi publicado, no jornal ‘A Tribuna’ de 17 de 
dezembro, segunda-feira, o edital para a 
eleição sindical de 14 e 15 de fevereiro de 

2013. O prazo para registro de chapas vai até 27 
de dezembro.

O requerimento, acompanhado dos docu-
mentos e assinado por qualquer dos candidatos 
da chapa, deve ser protocolado na secretaria do 
sindicato, destinado ao presidente.

A secretaria funciona de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Apenas 
no dia 24, véspera de Natal, o atendimento será, 
excepcionalmente, das 8 às 12.

A diretoria escalou pessoas habilitadas para 
atender os associados interessados em participar 
do pleito e prestar todas as informações sobre o 
processo eleitoral.

Os diretores, funcionários e funcionárias es-
tão aptos a receber a documentação e fornecer 
o recibo correspondente.  A recusa de registro  
tem que ser fundamentada e cientificada em 48 
horas.

Conforme o estatuto, as impugnações, se 
houverem, devem ser feitas no prazo de três dias, 
a contar da publicação das chapas registradas. 
Se houver chapa única, o pleito será na forma dos 
artigos 46 e 55, com seus parágrafos.

Quem não 
se cadastrou 
deve procurar 
imediatamente 
o sindicato. 
Ou não poderá 
se escalado 
a partir de 
fevereiro
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