
Ju
lh

o 
 /2

01
7

Chegamos na reta final da Campanha Salarial...
SINDICATO CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL
PARA RATIFICAR PROPOSTA PATRONAL
DIA 08 DE JULHO (SÁBADO)
HORÁRIO: ÀS 10H (1ª CONVOCAÇÃO) / ÀS 11H (2ª CONVOCAÇÃO)   
LOCAL: SEDE DO SINDICATO - AV. TIRADENTES, 1525 - LUZ  

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 08.07.2017 
(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) referen-
dar a assinatura da convenção coletiva de trabalho relativa ao exercício (2017/2018) com o SETCESP; c) aprovação da quantia destinada ao trabalhador a 
título de PLR no valor total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) dividido em duas parcelas iguais, sendo a primeira em agosto de 2017 (R$ 325,00) 
e a segunda em fevereiro de 2018 (R$ 325,00). Nas datas estabelecidas para os pagamentos da PLR será devido o desconto da importância de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) a ser descontado de cada parcela do mesmo título de contribuição negocial ao sindicato laboral; d) aprovação ou não do desconto a 
título de contribuição de assistência e de negociação coletiva no percentual de 2% (dois por cento) do salário piso do cargo de conferente (R$ 1.598,55) 
para que surta seus efeitos legais. São Paulo, 30 de junho de 2017. 

Moacyr Firmino dos Santos, CPF 180.094.764-04 Presidente.

 VAMOS FECHAR COM GRANDE ESTILO MAIS 
UMA JORNADA  DE LUTA DA CATEGORIA!

Companheiros e  companheiras, estamos chegando na 
reta final da nossa Campanha Salarial 2017. E para fechar 
em grande estilo esta importante jornada de luta da nossa 
categoria, a diretoria do nosso Sindicato está convocando 
essa Assembleia Geral, no sábado, dia 08 de julho, onde 
estaremos referendando a proposta de acordo apresen-
tada pelo setor patronal. 

Entre os ítens da nova Convenção Coletiva, que estare-
mos ratificando, destacarmos: o reajuste salarial, a PLR, os 
valores dos tickets, entre outros benefícios. 

Também vale destacar que estaremos colocando em 
votação a aprovação da taxa de custeio assistencial para a 
manutenção do funcionamento do nosso Sindicato. 

Portanto, contamos com a sua presença!

Moacyr Firmino - Presidente Forte
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TRABALHADORES(AS) DA LOGISTICA FIRMES 
NA LUTA POR NENHUM DIREITO A MENOS

8º CONGRESSO NACIONAL DA FORÇA SINDICAL

O NOSSO PRESIDENTE MOACYR FIRMINO É 
ELEITO NA DIREÇÃO NACIONAL DA CENTRAL

15 de Março: Dia Nacional de Lutas e Mobilizações! 28 
de Abril: Greve Geral parar o Brasil! 24 de Maio: Ocupa Bra-
sília! 20 de Junho; Esquenta Greve Geral! 30 de Junho: Nova 
Greve Geral contra as Reformas! Pois bem pessoal; esse é 
um resumo do Calendário de Lutas que a nossa categoria 
parti cipou com os demais trabalhadores do nosso estado e 
do Brasil contra o desmanche que o governo Temer e seus 
aliados querem promover contra os assalariados! 

A foto acima, com o nosso Presidente Moacyr fazendo 

uso da palavra,   mostra como ti vemos presença marcante 
em todas essas lutas em defesa dos direitos que conquis-
tamos ao longo de décadas. E não vamos baixar a guarda, 
pois a intenção do governo Temer é acabar comas férias, 
carteira assinada, 13º salário, PLR, Horas Extras, Piso Sala-
rial, Aposentadoria e tudo mais que está garanti do na CLT  
e na Convenção Coleti va de Trabalho. Portanto, AGORA É 
GUERRA ! NÃO ÀS REFORMAS TRABALHISTA, PREVIDEN-
CIÁRIA, e a TERCEIRIZAÇÃO! 

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, o SINDLOG parti cipou do 8° Congresso da 
Força Sindical realizado em Praia Grande-SP, no Ginásio de Esportes Falcão, 
evento que reuniu mais de três mil dirigentes de todo o Brasil fi liados  à Central.

O nosso presidente Moacyr Firmino esteve presente no evento, inclusive, 
agora tendo a honra de fazer parte da direção nacional da enti dade.

Além disso, temas de grande importância para classe trabalhadora foram 
discuti dos ao longo dos três dias de trabalho, entre eles: a atuação da nova 
direção nacional da Central para os próximos quatro anos, a conjuntura políti ca 
e econômica do País, o reaquecimento econômico e os constantes tentati vas 
de reti rada de direitos históricos dos trabalhadores. Além disso, diversos 
debates de setores ligados à Central foram realizados. 


