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SINDICATO CRESCE COM MUITO
TRABALHO E PLANEJAMENTO
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O Movimentador
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL E LOGÍSTICA DE JUNDIAÍ E REGIÃO
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Sede: e-mail: sintramoju@sintramoju.org.br   rua Pinhal 64, Vila Guilherme, Jundiaí/SP. Telefone (11) 4521.6700 

Conquistamos ganho real, valorizamos o trabalhador avulso
e estamos investindo forte na comunicação com a categoria

Diretores do  recebendo a Carta Sindical das mãos SINTRAMOJU
da doutora Aylza Gudim, do Ministério do Trabalho e Emprego de 
São Paulo. Documento que legi�mou nosso Sindicato. Abaixo a 
fachada da nossa sede em Jundiaí.

O EPI – Equipamento de 

Proteção Individual – É 

todo dispositivo ou produ-

to de uso individual, muito 

importante para a saúde 

do trabalhador, pois pode 

evitar acidentes e doenças 

ocupacionais.  Os EPIs 

devem ser fornecidos gra-

tuitamente pelas empre-

sas, sempre adequado 

aos riscos da função e em 

perfeito estado de conser-

vação e funcionamento. 

Cabe ainda à empresa, 

exigir que seus funcionári-

os o usem os EPIs durante 

a jornada de trabalho, rea-

lizar orientações e treina-

mentos sobre o uso ade-

quado e a devida conser-

vação.

Constantemente estamos nos 

locais de trabalho, ouvindo os 

trabalhadores colhendo pro-

postas e buscando assim ga-

ran�r os direitos dos trabalha-

dores.

F u n ç ã o  S o c i a l -   H o j e  o 

SINTRAMOJU possui um banco 

de dados com a qualificação de 

trabalhadores avulsos, que é 

disponibilizado para as empre-

sas para que contratem esses 

trabalhadores dentro da legis-

lação vigente. 

Negociações - Somos respeita-

dos e recebidos pela grande 

maioria das empresas, para 

negociar os principais anseios 

da categoria.

Apesar da batalha para erradi-

car o trabalho irregular ser 

enorme, a categoria está unida 

e com o tempo será cada vez 

mais di�cil ver um trabalhador 

inserido em condições inade-

quadas.

Melo - Nosso presidente Jaime 

Santana de Melo, afirma: ̒ A luta 

só não é maior que a nossa 

vontade de vencer. É só o 

começo de uma diretoria deter-

minada em garan�r melhores 

salários e condições dignas de 

trabalho para todosʼ.

SINTRAMOJU
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  UM POUCO MAIS DA HISTÓRIA DO NOSSO SINDICATO

VAMOS AVANÇAR

AINDA MAIS

Palavra do Presidente

COMUNICAÇÃO

Nosso Sindicato está inves-

�ndo forte em comunicação. 

Nossos informa�vos ganha-

ram um layout moderno com 

linguagem fácil e direta com o 

trabalhador.

Estamos também reformu-

lando nosso site, e em breve 

teremos um site moderno 

com agilidade na informação.

Nosso obje�vo é u�lizar as 

modernas formas de comu-

nicação e as redes sociais 

para  assim, nos aproximar-

mos mais da categoria.

Você pode nos ajudar en-

viando sugestões e no�cias 

da sua empresa, e através da 

socialização da informação 

teremos uma categoria mais 

forte na luta por seus direi-

tos.

Apoio e colaboração foram fundamentais para nosso crescimento

Jaime Santana de Melo, é 
diretor presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral e Logística de 
Jundiaí, Campo Limpo Paulista, 
Caieiras, Cabreúva, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Itupeva, 
Itatiba, Jarinu, Louveira e Várzea 
Paulista.

D e s d e  a  f u n d a çã o  d o  n o s s o 

Sindicato em maio de 2007, os 

trabalhadores do setor vêm con-

quistando ganhos concretos com a 

forte ação da diretoria.

De 2007 até o reconhecimento da 

nossa representa�vidade sindical 

pelo Ministério do Trabalho e Em-

prego, em abril de 2010, nosso 

trabalho contou com o apoio de 

outras en�dades sindicais como por 

exemplo o SEAAC de Jundiaí.

ʽTemos uma grande dívida com o 

SEAAC, na pessoa da presidente 

Maria Aparecida Feliciane. Ela foi 

uma das grandes responsáveis por 

estarmos aquiʼ, disse o presidente 

Jaime Santana.

Jaime ressalta ainda o trabalho do 

doutor Marcelo Henrique Ribeiro da 

Silva e da companheira Célia Zanini, 

também do SEAAC que muito 

colaboraram com nosso Sindicato.

Foi em uma pequena sala do SEAAC 

que começamos a representar os 

trabalhadores do nosso setor. Foi 

um tempo muito di�cil,  além da 

falta de experiência para adminis-

trar a en�dade, muitas vezes, para 

estar com os trabalhadores nas 

portas das empresas, �nhamos que 

ir a pé.

As dificuldades foram superadas 

com o apoio dos amigos.

Antes do Ministério do Trabalho, e 

Emprego emi�r nossa Carta Sindical, 

os acordos cole�vos eram registra-

dos em Cartório e muitas empresas 

reconheceram nosso trabalho de 

imediato, outras somente com ação 

na Jus�ça.

Assédio Moral, vamos dar um basta!
Assédio Moral é o mesmo que vio-

lência moral. Quando um chefe, 

gerente, encarregado ou mesmo 

colega de trabalho submete o (a) 

trabalhador (a) a vexames, cons-

trangimentos ou humilhações de 

forma repe��va e prolongada, é 

considerado assédio moral. 

A humilhação pode acontecer atra-

vés de palavras ou de outras a�tu-

des autoritárias que gerem cons-

trangimentos, como revistas ín�-

mas ou a�tudes que transformem 

o ambiente de trabalho em um 

ambiente ruim. 

O assédio moral humilha e desqua-

lifica, desestabilizando a relação da 

ví�ma com a organização e o ambi-

ente de trabalho.

Os reflexos de quem sofre assédio 

moral são extremamente significa-

�vos, vão desde a queda da auto-

es�ma até a existência de proble-

mas de saúde, entre eles:  depres-

são, angús�a, estresse, crises de 

competência, crises de choro, mal-

estar �sico e mental;  Cansaço 

exagerado, irritação constante e 

falta de esperança no futuro, entre 

outros.

Colabore você também e denuncie 

toda forma de assédio moral.

Nossa maior bandeira de luta ao 

longo desses anos, foi com a 

regulamentação da contrata-

ção de trabalhadores avulsos.

Não somos um mero órgão 

homologador de rescisões de 

contrato de trabalho, prestamos 

um relevante serviço junto a 

sociedade, na recolocação de 

profissionais no mercado formal 

de trabalho, e temos comba�do 

firmemente o emprego de 

chapas e demais profissionais 

em s ituação informal  (ou 

irregular)

Jus�ça - Muitas vezes não nos 

restou outra saída a não ser 

recorrer a Jus�ça para garan�r 

os direitos dos trabalhadores, e 

na maioria das ações fomos 

vitoriosos.

Hoje os trabalhadores da nossa 

categoria contam com um Sin-

dicato forte e atuante, com 

bene�cios como: colônia de 

Férias, assessoria jurídica e 

convênios com estabelecimen-

tos comerciais e prestadores de 

serviços, que oferecem descon-

tos e condições especiais de 

pagamento.

Com o apoio da categoria ainda 

vamos crescer muito. Vamos 

crescer para a base, onde estão 

os trabalhadores, e onde temos 

que ser fortes.

Maria Aparecida Feliciane

O MOVIMENTADOR
É uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística de Jundiaí e 
Região. Sede: rua Pinhal, 64 - Vila Guilherme - Jundiaí/SP - Tel.: (11) 4521.6700 - e-mail: sintramoju@sintramoju.com.br 
Jornalista responsável: João Carlos Hoio - mtb 33.041/SP - Tiragem 30.000 exemplares



O  MOVIMENTADOR - 3

A diretoria do nosso Sindicato sem-

pre se pautou pela legalidade e 

pelos direitos dos trabalhadores. 

Não é demais lembrar que os Tra-

balhadores na Movimentação de 

Mercadorias reconhecida como 

Categoria Diferenciada conforme 

consta no quadro anexo do ar�go 

577 CLT, formam uma das maiores 

categorias do nosso Estado.

Para poder ter o direito de repre-

sentar a categoria �vemos muitas 

vezes de recorrer a Jus�ça para 

que as empresas e até outras en�-

dades sindicais cumprissem a lei. 

Como é o caso de uma ação contra 

a Magazine Luiza, de Louveira, que 

se recusava a aceitar que entre as 

a�vidades do grupo havia a s 

a�vidades de armazém 

gerais, carga e descarga, 

e consequentemente 

tra-balhadores da 

nossa catego-

ria.  

A  dec isão 

do Desem-

bargador Fla-

vio Allegre� de 

Campos Cooper foi 

enfá�ca: Reforma-se a 

decisão de origem para 

reconhecer a representação legal 

do sindicato sobre os emprega-

dos da empresa que trabalhem na 

área de movimentação de merca-

dorias em geral, com o reconheci-

mento da representa�vidade.

Outra ação foi movida contra a 

Nissan do Brasil Automóveis e 

Renault do Brasil, que também não 

reconheciam a representa�vidade 

do nosso Sindicato. Depois de 

ampla analise da ação, o Desem-

bargador do Tribunal Regional do 

Trabalho,  FRANCISCO ALBERTO DA 

MOTTA PEIXOTO GIORDANI, reco-

nheceu a representa�vidade do 

SINTRAMOJU e condenou as 

empresas as pagarem ao Sindicato 

os honorários advoca�cio. 

Outra vitória quanto a repre-

senta�vidade dos trabalhado-

res da movimentação de merca-

dorias e logís�ca foi contra a 

ROGE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA 

LTDA, que foi condenada ainda 

a pagar a favor do Sindicato a 

contribuição sindical refe-

rente a 2011.

Representatividade

Ações na Justiça garantem representatividade

CAMPANHA SALARIAL FOI VITORIOSA SIM!!!

CONQUISTAS DEVEM SER COMEMORADAS
Toda negociação com as empresas 
é uma luta que parece não ter fim. 
Enquanto as empresas usam de 
todos os argumentos para não 
darem nenhum reajuste salarial, o 
Sindicato exige aumento real e 
outros benefícios como por 
exemplo: cesta básica.
As dificuldades enfrentadas em 
nossa base territorial, são seme-
lhantes as de outros setores da 
indústria e prestadores de servi-
ços. Após um longo período de 
negociações com diversas empre-
sas, o Sindicato fechou acordo 
coletivo que garantiu reajuste 
salarial acima da inflação, além de 
outros benefícios para os trabalha-
dores.

"Hoje somos respeitados pelos 
patrões que reconhecem o tra-
balho do Sintramoju, e aos poucos 
estão entendendo que um traba-
lhador valorizado rende mais, pois 
trabalha mo�vado", disse nosso 
presidente Jaime de Melo.
Veja no quadro abaixo como foram 
os reajustes em algumas das 
empresas da nossa base territorial.

10%

  8%

  8%

JE Logistica 

Distribuidora 
Maestral 

Roge Logistica

Diretores do Sintramoju em negociação com patronal

TRABALHADOR AVULSO TEM QUE SER RESPEITADO

Nosso presidente Jaime junto com um grupo de Trabalhadores Avulsos

SINTRAMOJU LUTA PELOS DIREITOS DESSES TRABALHADORES
Nossa categoria é reconhecida 

pelo MTE - Ministério do Trabalho 

e Emprego - como Categoria Dife-

renciada. A Lei nº Lei 12.023 de 27 

de agosto de 2009, define as 

normas que regem os trabalhado-

res deste setor. Nela, constam os 

direitos, deveres e normas legais 

para promover o fortalecimento 

dos trabalhadores.  E entre tantas 

funções está a do "trabalhador 

avulso". 

Trabalhador Avulso é aquele que 

presta serviços nas áreas urba-

nas ou rurais de caráter intermi-

tente sem vínculo emprega�cio, 

a diversas empresas, mediante 

intermediação obrigatória do 

sindicato da categoria, por meio 

de acordos e convenções cole�-

vas de trabalho para execução 

das tarefas. 

Entre os direitos dos Trabalhado-

res Avulsos podemos citar: Anota-

ções na Carteira Profissional de 

Trabalho na condição de Traba-

lhador Avulso; repouso remune-

rado aos domingos; 13º salário; 

férias + 1/3 sobre as férias; adicio-

nal noturno; adicional de insalu-

bridade (mediante laudo médico) 

e Fundo de Garan�a por Tempo 

de Serviço, que poderá ser sacado 

após 90 dias de interrupção do 

trabalho.

Nosso Sindicato trabalha como 

um mediador social junto as 

empresas na defesa desses traba-

lhadores. Procure agora mesmo o 

Sindicato, faça seu cadastro como 

Trabalhador Avulso e tenha ao 

seu lado uma En�dade que reco-

nhece a importância do trabalha-

dor avulso.
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CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS EM SER SINDICALIZADO
O SINTRAMOJU firmou 
várias parcerias com o 
objetivo de proporcionar 
ao trabalhador associado, 
qua l idade  de  v ida  e  
descontos especiais nas 
áreas de educação, saúde, 
lazer e comercial. Confira.
ASSESSORIA JURÍDICA - o 
Sindicato oferece aten-
dimento jurídico em causas 
trabalhistas gratuitamente. 
Informações telefone: (11) 
4521.6700 ou pelo email: 
contato@sintramoju.org.br

SAÚDE E LAZER
·�Mega Form Academia
· Indossare Moda
   Feminina e Masculina
·�Free cabeleireiros 
·�Club de Férias
·�SISNATURCARD
·�Almeida Viagens
·�Phoenix Boliche
·�Wet'n' Wild
·�Castelo Park Aquático

SAÚDE 
��·COFAB Odontologia
  · Silphion Pharmacia de
    Manipulação
  · Farmácia Primavera:
   Condições especiais com descontos  

   de até 30%

  ·�Drogaria Paulista
ÓTICAS
·�Óticas Visual
·�Kairis Opticas

ESCOLAS, FACULDADES, 
CURSOS
 � Faculdade Pitágoras�·
��·  Faculdade 
     Anhanguera de Jundiaí
  · Faculdade Anchieta
  ·�Colégio Cristão
  ·�Colégio Duque de Caxias
  ·�Colégio Global 
��·�Cultura Real 
��·�People Computação
  ·�Tübingen
  ·�S.O.S. Computadores
 �· Microlins Educação &
     Profissão
  ·�YES! Inglês e Espanhol

Se você ainda não é sócio do 
SINTRAMOJU precisa vir 
imediatamente em nossa sede, 
que fica na rua Pinhal, 64, vila 
Guilherme, Jundiaí, para se 
associar.
Quem se sindicaliza fortalece a 
luta pelos direitos da categoria 
e tem muitos benefícios 
oferecidos exclusivamente aos 
associados. (veja ao lado)
Como forma de incentivar os 
trabalhadores a participarem do 
dia a dia da nossa entidade, o 

Sindicato irá sortear 1TV de Led 
para quem se associar até o dia 
30 de janeiro de 2015.
O trabalhador associado que 
indicar um novo sócio até o dia 
30/01/15 irá concorrer a um 
tablet.
O sorteio dos prêmios será no 
dia 20 de fevereiro de 2015, na 
sede do Sindicato. Venha fazer 
parte deste time. Preencha a 
ficha abaixo e leve agora 
mesmo no Sindicato.

Fique sócio e fortaleça nossa luta

MATRÍCULA Nº ______________________

NOME: _____________________________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________, NÚMERO: ______________

BAIRRO: _____________________________CIDADE: _______________________CEP: ___________

ESTADO CIVIL: ____________DATA NASC.___/____/____ NATURALIDADE: _____ ______________

RG Nº:_________________ CPF Nº ______________ CART. PROF. _____________SÉRIE:________

TELEFONE: ____________ CELULAR:______________E-mail:________________________________

LOCAL TRABALHO: __________________________________________________________________

ENDEREÇO: ______________________________________Nº:______BAIRRO:_________________  

CIDADE: _________________________________ FUNÇÃO: _________________________________ 

DATA ADMISSÃO: _____/ ______/  _________

RELAÇÃO DE DEPENDENTES 

01 - _____________________________________________________NASCIMENTO: ___/ ___/ ______

02 - _____________________________________________________NASCIMENTO: ___/ ___/ ______

03 - _____________________________________________________NASCIMENTO: ___/ ___/ ______

04 - _____________________________________________________NASCIMENTO: ___/ ___/ ______

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu abaixo assinado, empregado (a) da empresa que se refere o nome constante nesta ficha, autorizo a 

empresa onde presto serviço a descontar mensalmente de meu salário, a mensalidade associativa 

devida a está Entidade de Classe, equivalente a 2% sobre o salário.

__________________________, ______ de ___________________ de __________

 _______________________________________________________

Assinatura do Associado

FICHA DE FILIAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E LOGÍSTICA DE JUNDIAÍ E REGIÃO
Sede: rua Pinhal 64, Vila Guilherme, Jundiaí/SP. Telefone (11) 4521.6700   e-mail: sintramoju@sintramoju.org.br

Várzea Paulista (11) 4596.1235
Jundiaí (19) 4586.1213 / 4586.5444

Campo Limpo Paulista (11) 4038.2499
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