
 A RENOVAÇÃO DE TODAS AS CLÁUSULAS 
DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
É O ANTÍDOTO DA CATEGORIA CONTRA
MALEFÍCIOS DA REFORMA TRABALHISTA 

 CAMPANHA SALARIAL ASSEGURA DIREITOS! 

 SINDICATO CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL 
PARA REFERENDAR PROPOSTA PATRONAL 

 DIA 21 DE JULHO (SÁBADO) 
 HORÁRIO: ÀS 10H (1ª CONVOCAÇÃO) / ÀS 11H (2ª CONVOCAÇÃO) 

 SEDE DO SINDLOG - AV. TIRADENTES, 1525 - LUZ LOCAL:
 Companheiros (as), no próximo dia 21 de julho, o nosso 

Sindicato estará realizando na sede da entidade a Assem-
bleia Geral para referendar as propostas da Campanha 
Salarial de 2018. 

Durante a Assembleia, Moacyr Firmino, nosso presidente 
forte, junto com sua diretoria estará apresentando para os 
trabalhadores e trabalhadoras as propostas do patronal. 
Entre os principais itens da nossa Convenção Coletiva que 
colocaremos para categoria referendar, destacamos os 
seguintes: reajuste salarial, PLR, PTS, ticket refeição, entre 
outros benefícios. Além disso, também colocaremos em 
aprovação o desconto mensal da contribuição de assistên-
cia e negociação coletiva.

Portanto, convocamos toda a nossa categoria para que 
compareça ao nosso Sindicato e participe, pois sua presen-
ça é muito importante. 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O 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, CNPJ n.º 05.996.209/0001-70, vem por meio de seu Presidente, no uso de suas 
atribuições estatutárias, conforme artigo 16 e seus Incisos, convocar 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, associados ou não, 
para que compareçam à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede do sindicato 
na Avenida Tiradentes, 1525 – Luz – CEP 01102-010 - São Paulo, no dia 21.07.2018 (sábado), 
às 10:00 horas em primeira convocação e às 11:00 horas em segunda e última convocação, 
quando será realizada com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: a) leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária 
anterior; b) referendar a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho relativa ao exercício 
2018/2019, com o SETCESP; c) aprovação da quantia destinada ao trabalhador, a título de 
PLR, no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais) dividido em duas parcelas iguais, sendo a 
primeira em agosto de 2018 (R$ 350,00) e a segunda em fevereiro de 2019 (R$ 350,00); a 
título de contribuição negocial ao sindicato laboral, nas datas estabelecidas para os 
pagamentos da PLR, será devido o desconto da importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 
de cada parcela do mesmo título para associados e a importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) a ser descontado de cada parcela do mesmo título aos não associados; d) aprovação ou 
não do desconto, a título de contribuição de assistência e negociação coletiva, no percentual 
de 2% (dois por cento) a ser descontado mensalmente do salário piso do conferente 
(R$1.638,51) para todos os integrantes da categoria – uma vez que todos são beneficiados 
pela norma coletiva geral –, para que surta seus efeitos legais. São Paulo, 11 de julho de 2018. 
Moacyr Firmino dos Santos, CPF 180.094.764-04 Presidente. 
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Negociado sobre o legislado 
em favor do trabalhador !!!

Moacyr Firmino - Presidente Forte

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
SINDLOG - VIGÊNCIA: 2018/2019

Companheiros e companheiras, um dos temas mais polêmicos da Reforma Trabalhista é o item que 
fala do negociado que prevalece sobre o legislado. Pela nova Lei nº 13.467/17, os acordos entre patrão e 
representante dos trabalhadores passam a ter “força de Lei”.

Isso significa que o acordado nas mesas de negociações vai sobrepujar o que consta na Lei vigente e terá 
que ser cumprida por ambas às partes. Desta forma, conseguiremos obter novas conquistas da Convenção 
Cole�va de Trabalho (atualmente são 57 cláusulas) como: PTS (Prêmio por Tempo de Serviço), percentuais 
de horas extras, adicionais noturnos, intervalos e etc, usando o ar�go do negociado sobre o legislado a favor 
dos trabalhadores e até mesmo como combate aos male�cios da Reforma Trabalhista.

Além disso, reforçamos aqui a importância de toda a categoria estar presente no dia 21 de julho em 
nossa Assembleia para referendar as nossas conquistas durante a negociação da Campanha Salarial de 
2018. A Contribuição Negocial que permite a manutenção e ampliação da nossa qualificada rede de servi-
ços, além do financiamento de todo o trabalho de comunicação, organização e formação sindical, são 
fundamentais para nossas conquistas desde que devidamente aprovada em assembleia geral da categoria.
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Dra. Gilvanira

Ginecologia
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Clínico Geral e 

Cardiologia
8h00 às 13h00

Dra. Gilvanira

Ginecologia
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Marcação de consultas 

Fone: (11) 3331-5152  

Rua: Vergueiro, 2045 9º andar

 sala 904, Ana Rosa - São Paulo/SP

Segunda a Sexta das 

08h00 às 18h00 

Sábados das 08h30 às 12h00.

NC NEURO CARE
Consultas Neurologista, 

Neurocirurgião e Neuropediatria
Rua: São Francisco Cruz, 131  

Vila Mariana – Telefone: (11) 5908-7878

 

Para maiores informações 

entrar em contato com

MICHELE SANTOS.

 UBATUBA'S SURF 

COLÔNIAS DE FÉRIAS

As guias para atendimento devem ser retiradas na sede do SINDLOG no Depto. Médico

Realizada as quartas-feiras, entrar 

em contato com Natalia.

HOMOLOGAÇÃO

Agendamento com Lydyane.
homologa@sindlog.com.br 

Homologação no Sindicato agora é Lei!

mailto:homologa@sindlog.com.br

