
TODOS À ASSEMBLEIA GERAL
DIA 29 DE MARÇO (Quinta-feira)

 17 Horas  18 Horas
LOCAL:  Avenida Tiradentes nº 1.525 Luz - São Paulo/SP (próximo à Estação Armênia do Metrô)

1ª CONVOCAÇÃO: 2ª CONVOCAÇÃO:

CAMPANHA SALARIAL 2018:
CHEGOU A HORA: VAMOS À LUTA PELA
CONQUISTA DAS NOSSAS REIVINDICAÇÕES

Nosso Carro-Chefe:
Companheiros(as), no dia 29 de março de 

2018 (quinta-feira) estaremos realizando nossa 

Assembleia Geral da categoria da Logística 

para aprovação da pauta de reivindicações da 

Campanha Salarial 2018. Por isso, estamos 

convocando à todos para que compare-

çam a nossa Assembleia, pois a presença 

de vocês é fundamental para darmos iní-

cio à luta por mais conquistas!

Reposição das Perdas Salariais • PLR no Valor de Um Salário Nominal 

•  • Aumento Real de Salários de 5% Qualificação Profissional

 Seguro de Vida em Grupo ••  • Valorização dos Pisos Tícket 

Refeição  Vale Alimentação• • • Cesta Básica  Cartão Benefício 

• Redução de Jornada de Trabalho para 40 horas 

• Convênio Médico e Odontológico Gratuito. 

É com imensa satisfação que me dirijo a categoria da 
logística para agradecer a confiança depositada em nossa 
diretoria. Ser eleito com 97% dos votos válidos significa que 
o trabalho desenvolvido a frente do SINDLOG tem agradado 
a maioria. E eu, Moacyr Firmino, fico ainda mais grato, pois 
é a 5ª vez que estou sendo eleito junto com minha diretoria 
como representante dessa categoria.

Companheiros (as), aproveitando o ensejo, agradeço a 
presença maciça de vocês na Assembleia, realizada no dia 
10 de março, que aprovou o desconto da Contribuição 
Sindical e que vai ajudar a custear as atividades sindicais e 
a luta contra esse Governo que, de forma maléfica, só 
pensa em reduzir e se possível retirar os nossos direitos.

Também aproveito para reforçar a convocação para 
Assembleia de aprovação da pauta da Campanha Salarial 
2018, que ocorrerá em nossa sede no dia 29 de março. Sua 
presença é muito importante, pois em momentos de crise 
somente a união pode fortalecer a nossa luta e mudar esse 
cenário adverso. Essa soma: Sindicato + trabalhadores vai 
ser fundamental, pois quanto mais fortes estivermos, mais 
chances teremos de alcançar as conquistas.

NOSSA VITÓRIA NAS URNAS COMPROVA QUE 
ESTAMOS CADA VEZ MAIS FORTES E UNIDOS

Moacyr Firmino - Presidente Forte

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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, vem por meio de seu 
Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, vide 
Artigo 16 e 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 à Avenida Tiradentes, 1525 – Luz – São Paulo, no 
dia 29/03/2018 (quinta-feira), às 17:00 horas em primeira 
convocação e às 18:00 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, discussão e aprovação da Ata de 
Assembleia anterior; b) discussão e aprovação das cláusulas 
a serem reivindicadas, e manutenção das demais cláusulas 
contidas na Convenção Coletiva de Trabalho anterior, 
objetivando a renovação em 01/05/2018 das normas 
coletivas aplicáveis; c) discussão e aprovação da 
Contribuição de Assistência e de Negociação Coletiva, por 
parte da categoria profissional, a ser destinada ao Sindicato; 
conforme Artigo  611-A da Lei 13.467/17, que estabeleceu o 
primado do legislado sobre o negociado; Nota Técnica nº 
02/2018 GAB/SRT, de 16 de março de 2018 da Secretaria de 
Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; 
e Ordem de Serviço nº 01 de 24 de março de 2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; d) adoção de medidas 
para ampla divulgação do valor, data de cobrança, prazos 
para oposição, destinação dos recursos e outras informações 
pertinentes, caso aprovado o item “c”; e) concessão de 
poderes à diretoria do sindicato para negociação, 
formalização de acordos ou, se necessário, instauração de 
Dissídio Coletivo, e aprovação para tornar a assembleia  em 
caráter permanente até o fechamento do Acordo ou Dissídio. 

São Paulo, 22 de Março de 2018. 
Moacyr Firmino dos Santos – Presidente.



O Jornal FOLHA LOGÍSTICA é uma publicação oficial do 

Sindicato dos Empregados em Escritórios de 

Empresas de Transportes  Rodoviários de Cargas 
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MOACYR FIRMINO E A SUA DIRETORIA
SÃO ELEITOS PARA MAIS UM MANDATO
EM DEFESA DA NOSSA CATEGORIA!

TRABALHADORES DA LOGÍSTICA APROVAM DESCONTO DA
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM ASSEMBLEIA DA CATEGORIA

97%
DO VOTOS
97%
DO VOTOS

Nos dias 15 e 16 de março foram realizadas as eleições para eleger a 

nova diretoria do Sindlog para o mandato de 2018/2023. Pela 5ª vez 

consecutiva, o companheiro Moacyr Firmino foi eleito pela categoria 

para seguir como presidente do nosso Sindicato, sendo que na diretoria 

que foi eleita tivemos a entrada de 4 diretoras mulheres. “Agradeço a 

toda a nossa categoria por ter confiado em todos nós para mais um 

mandato. Vamos intensificar ainda mais nosso trabalho em prol dos 

Companheiros da Logística que mostraram nas urnas que confiam nessa 

diretoria forte”, afirmou Moacyr.

No dia 10 de março, a sede do SINDLOG ficou lotada de 

trabalhadores durante a nossa Assembleia Geral, que aprovou o 

desconto da Contribuição Sindical. Desta forma, o nosso Sindicato terá 

condições de dar continuidade ao trabalho que tem sido realizado ao 

longo dos anos em defesa dos seus direitos.

Queremos agradecer imensamente a todos os trabalhadores e 

trabalhadoras da categoria da Logística que compreenderam a 

importância que o desconto da Contribuição Sindical tem no custeio 

das atividades sindicais.

Agora, nosso Sindicato aumentou para 4 o número de diretoras mulheres. São elas: (da Esq. para dir.): Maria Rita; Renata Perchak; 

Cibele Ap. Silva; e Flávia Veloso de Sousa. Parabéns ao SINDLOG por valorizar a participação feminina 

Registramos o nosso Presidente Moacyr Firmino depositando o seu voto e  correndo as bases durante as eleições do SINDLOG, que elegeu a CHAPA 1

Moacyr Firmino discursando pouco antes das saídas das urnas; em outro momento, companheiros de Sindicatos 

coirmãos que nos ajudaram durante o pleito; por fim, a apuração dos votos da eleição do nosso Sindicato


