
 17 horas
Nosso Sindicato está localizado na Avenida 

Tiradentes nº 1.525 – Luz – São Paulo/SP 
(próximo à Estação Armênia do Metrô)

Veja no verso o relatório dos nossos atendimentos

2ª CHAMADA: 1ª CHAMADA:
18 horas

VAMOS DISCUTIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATIVA A 2017 E DELIBERAR SOBRE
A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018

VAMOS DISCUTIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE A 2017 E DELIBERAR SOBRE
A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018

EDITAL – SINDLOG – Sindicato dos Empregados em Escritórios de 
Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas, Cargas 
Pesadas e Logísticas Em Transportes de São Paulo e Itapecerica da Serra, 
por meio de seu Presidente e fazendo uso do presente Edital de Convocação, 
convoca todos os empregados em escritórios de empresas de transportes 
rodoviários de cargas secas e molhadas, cargas pesadas e logísticas em 
transportes de São Paulo e Itapecerica da Serra, conforme determinam os 
Artigos 17, 18 e 19 do Estatuto Social da entidade, para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15/12/2017 (sexta-feira), às 
17h00 em primeira convocação e às 18h00 em segunda e última convocação, 
quando então será realizada com qualquer número de presentes; no auditório da 
entidade, sito à Avenida Tiradentes n. 1.525 – Luz – São Paulo – SP (próximo à 
estação Armênia do Metrô); a fim de discutirem e votarem a seguinte Ordem do 
Dia: a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da assembleia anterior; b) 
Discussão e deliberação sobre a Prestação de Contas da Diretoria, relativa ao 
exercício 2016/2017; c) Discussão e deliberação sobre a Previsão Orçamentária 
para o exercício de 2018. São Paulo, 02 de dezembro de 2017.  
        
                                                               Moacyr Firmino dos Santos – Presidente.  

Companheiros e companhe-
iras do setor da Logística, con-
vocamos todos vocês a esta-
rem no dia 15 de dezembro, na 
sede do nosso Sindicato, pois 
realizaremos nossa Assemble-
ia de discussão e aprovação da 
prestação de contas referente 
ao ano de 2017 e deliberação 
da previsão orçamentária para 
o ano de 2018.

Sua participação é fundamental, 
pois será nesta data que colocare-
mos em aprovação a aplicação dos 
recursos financeiros da entidade 
para o ano que vem. Aguardamos a 
presença maciça da nossa catego-
ria para esse momento tão impor-
tante. Não vá faltar!

NA SEDE DO NOSSO SINDICATO!
TODOS À ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do SINDLOG convoca a categoria:

Dia 15 de dezembro (sexta-feira)
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Moacyr Firmino - Presidente Forte

Número de atendimentos 

prestados pelo Sindicato

 ao longo do ano de 2017
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O NOSSO COMPROMISSO É COM O BEM-ESTAR DO 
TRABALHADOR DA LOGÍSTICA E SEUS FAMILIARES
O NOSSO COMPROMISSO É COM O BEM-ESTAR DO 
TRABALHADOR DA LOGÍSTICA E SEUS FAMILIARES

EditorialEditorial

Atendimento Jurídico

A diretoria do SINDLOG nunca mediu esforços para proporcionar aos trabalhadores e 

trabalhadoras da Logística e seus familiares o melhor em benefícios e atendimentos.

Sempre pensando no bem-estar de toda a categoria, o nosso Sindicato oferece serviços e 

atendimentos: na área jurídica de qualidade em nossa sede; serviços médicos nas áreas 

oftalmológica, geral, odontológica, dermatológica, ginecológica, psicológico; no âmbito do 

lazer em nossa Colônia de Férias; e na educação com parcerias com faculdades.

Como vocês podem ver o nosso compromisso é atender os companheiros e companheiras 

da Logística e seus familiares da melhor forma possível. E assim continuaremos fazendo, 

pois temos a responsabilidade de cuidar dos trabalhadores em nossa entidade e fazemos 

isso com extrema competência!
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"Que toda a esperança, emoções, vitórias e alegrias, caiam como uma enorme chuva universal, 
tornando o mundo um lugar melhor para se viver... Desejamos do fundo do coração que a 

promessa deste novo ano que se anuncia seja cheia de esplendor e magia."
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promessa deste novo ano que se anuncia seja cheia de esplendor e magia."

Feliz Natal! Boas Festas!Feliz Natal! Boas Festas!


