
Moacyr Firmino, Encabeçador da Chapa 1, concedeu entrevista ao 
nosso Jornal e falou sobre propostas para os companheiros da 
categoria, eleições no Sindicato e outras lutas que pretende 

intensificar os trabalhos. Confira:
Jornal da Chapa 1: Quais são as propostas da Chapa 1?
Moacyr Firmino: De início, o nosso compromisso e dar continuidade e 
aprimorar o trabalho que já temos realizado em benefício do companheiro da 
Logística e da sua família. Agora, sobre novas propostas, a ideia é após as eleições 
promovermos um Seminário para elaborarmos uma pauta com pontos 
específicos em prol dos trabalhadores da nossa categoria.
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Jornal da Chapa 1: Qual a sua opinião sobre as Reformas trabalhista e 
previdenciária e o impacto na vida dos trabalhadores?
Moacyr Firmino: Essa é uma discussão bastante profunda. Para quem não 
lembra, foi no governo Fernando Henrique Cardoso que tivemos a desastrosa 
troca da Lei 8.212 pela Lei 9.032, que envolveu a questão do Fator 
Previdenciário, que só prejudicou a classe trabalhadora; ou seja, começou ali 
a Reforma, no meu ponto de vista. Precisa de reforma, claro! A nossa CLT é 
ultrapassada em alguns pontos e outros itens precisam ser modernizados. E 
temos que deixar claro: existem coisas boas ali na CLT. O que deve ser feito é 
tirar o que é ruim e deixar o que é bom. Portanto, temos que fazer uma 
discussão muito grande em cima desse assunto e resolver a situação. Mas 
deixar o trabalhador sem direitos, isso é o que não pode.

Jornal da Chapa 1: Fale um pouco dos benefícios e serviços que o SINDLOG 
oferece para os trabalhadores.
Moacyr Firmino: Quando nós falamos em benefícios posso dizer que o nosso 
Sindicato é um modelo para as outras entidades, principalmente na categoria do 
transporte. Digo isso porque nunca ninguém tinha visto nenhum Sindicato falar em 
convênio com faculdade e escolas para os trabalhadores. Também temos parceria 
com rede de farmácia, com clínica oftalmológica, temos aqui à disposição da nossa 
categoria departamento jurídico, médico, odontológico... enfim vários serviços. Mas 
tem mais, viu. O SINDLOG foi a primeira entidade sindical do Brasil na área de 
transporte a falar e a conquistar o benefício da PLR. Inclusive, atualmente somos 
linha de frente na discussão sobre o absenteísmo. Sem contar nossa sede própria, que 
é de grande porte e foi construída durante a minha gestão. E futuramente, pretendo 
deixar de legado para os trabalhadores uma colônia de férias, e estamos batalhando 
para transformar esse sonho em realidade.

Jornal da Chapa 1: Sua gestão sempre se destacou pela forte atuação na 
questão da mobilidade urbana. A intenção da Chapa 1 é intensificar ainda 
mais esse trabalho?
Moacyr Firmino: Olha, eu sempre fui do transporte. Aliás, posso dizer 
que nasci dentro do transporte, sempre trabalhei no setor e em defesa 
dos trabalhadores da categoria. Com todo o respeito as outras 
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Antonio Cláudio do Espírito Santo é um companheiro 

guerreiro, que sempre teve atuação destacada no 

movimento sindical defendendo os interesses dos 

trabalhadores. Junto com Moacyr Firmino, participou da 

fundação do SINDLOG, no ano de 2003. 

Fica aqui a nossa singela homenagem a essa 

grande liderança, que é orgulhosamente presidente 

de honra da nossa Entidade.

Companheiro Antonio Cláudio do Espírito Santo 
nosso presidente de honra do SINDLOG

categorias profissionais, mas a do transporte é a mais importante, que 
seja urbano, de carga ou de passageiros. Até porque desde o processo 
de  indus t r ia l i zação  a té  chegar  ao  mercado  de  consumo,  os 
responsáveis por levar essa carga é do trabalhador em transporte. Por 
isso que costumo dizer que somos a categoria mais importante do 
mundo. Portanto, dada a grande importância que nossa categoria 
tem, temos que intensificar o trabalho por melhorias na mobilidade 
urbana para que os companheiros em transporte possam exercer 
com qualidade o seu trabalho.

Jornal da Chapa 1: Você também foi um crítico da indústria da multa...
Moacyr Firmino: ...e continuo. Não agrega em nada! Não emprega! 
Isso tem que acabar! Essa indústria da multa foi criada apenas para 
arrecadar dinheiro à custa do trabalhador, e vamos continuar 
combatendo ela. Pode ter certeza!

Jornal da Chapa 1: Deixe uma mensagem para o trabalhador da Logística.
Moacyr Firmino: Companheiros, os membros da Chapa 1, na qual sou 
encabeçador, tem uma história dentro da categoria da logística. Ou seja, não é 
de hoje que lutamos por seus direitos, e assim continuaremos. Portanto, nos 
dias 15 e 16 de março votem Chapa 1. 
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Gianluca Vially C. Ferreira - Vice- Presidente
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Jocival Souza Matos - Diretor Financeiro Geral 
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Ronaldo C. dos Santos - Suplente da Diretoria 
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Ivan Ribeiro Sobrinho - Suplente da Diretoria
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Hamilton A. de Andrade - Suplente da Diretoria
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João Bosco C. Silva - Suplente da Diretoria
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Ítalo José S. Costa - Suplente da Diretoria
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Gilson Pimentel de Souza - CONSELHO FISCAL
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Eric Macedo Queiroz - SUPLENTE CONSELHO FISCAL 
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Joseval da P. da Cruz - SUPLENTE CONSELHO FISCAL 
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Edmilson F. Da Silva - DELEGADO FEDERAÇÃO 
RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS 

Erivaldo B.dos Santos - CONSELHO FISCAL
TRANSPORTADORA RISSO

Nossas eleições vão ocorrer nos dias 
15 e 16 de março. E para que seu 
voto na Chapa1 seja válido, marque o 
X no quadrado (ver modelo ao lado). 
É importante que você não escreva 
mais nada na cédula, pois isso acar-
retará na anulação do seu voto. Vote 
certo, vote .CHAPA 1

Desde que assumimos a responsabilidade de tocar 

essa entidade, a diretoria do SINDLOG tem realizado 

um grande trabalho na luta por maiores conquistas em 

prol dos trabalhadores da categoria da Logística. 

E pretendemos, com a mesma disposição e afinco, 

dar continuidade a esse trabalho de sucesso à frente 

da nossa entidade. Portanto, nos dia 15 e 16 de 

março de 2018, convocamos toda a categoria para 

participar das eleições para escolha da nova diretoria 

do Sindicato. Companheiros, não abra mão do seu 

direito de votar e eleja quem realmente tem um 

histórico forte de lutas e conquistas para categoria. 

Como diz o nosso lema “Categoria forte, exige uma 

diretoria forte”, VOTE CHAPA 1!!!
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