
CAMPANHA SALARIAL 2019
 PRESIDENTE DO SINDLOG CONVOCA ASSEMBLEIA 
GERAL  EXTRAORDINÁRIA DE TODA A CATEGORIA 
PARA REFERENDAR ASSINATURA DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2019/2020

SEDE DO SINDICATO: Av. Tiradentes, 1.525 - Luz - São Paulo

 8 DE JUNHO

(SÁBADO)

LOCAL: 

Durante a Assembleia, vamos 
sortear 5 mil reais  em dinheiro. 

COMPAREÇA E BOA SORTE!

Após 15 anos de luta, o SINDLOG fecha parceria com a empresa de
odontologia Belo Dente que beneficiará  trabalhadores da logística

 10 horas
2ª CONVOCAÇÃO:1ª CONVOCAÇÃO:

11 horas

ATENÇÃO: 

O Presidente da entidade, no uso de suas atribuições estatutárias, em conformidade com os 
Artigos 15º caput, 16º e Incisos, 18º caput e Incisos, e 26º caput e Parágrafo Único, 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, associados ou não à entidade, para que compareçam à Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada na data de 08/06/2019, na Sede da entidade, à 
Avenida Tiradentes nº 1525 – Luz – Centro – SP – próximo à Estação Armênia do Metrô –, 
às 10:00 horas em primeira convocação e às 11:00 horas em segunda e última convocação, 
quando então será realizada com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 01) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia 
anterior; 02. Referendar a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho relativa ao 
exercício 2019/2020, com o SETCESP; inclusa na presente Convenção a conquista da 
cláusula que concede Assistência Odontológica (Convênio Odontológico) a ser fornecido a 
todos os integrantes da categoria, gratuitamente, sendo o custeio a cargo das empresas 
empregadoras abrangidas pela Convenção 2019/2020; 03. 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 outubro  de 2019 (R$ 350,00) e a segunda em 
abril de 2020 (R$ 350,00); sendo que 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; 04. Aprovação ou não do 
desconto, a título de contribuição de assistência e negociação coletiva, no percentual de 
02% (dois por cento) a ser descontado mensalmente do salário piso de conferente (R$ 
1.721,58), para todos os integrantes da categoria profissional – uma vez que todos são 
beneficiados pela norma coletiva geral –, para que surta seus efeitos legais. São Paulo, 30 de 
maio de 2019. Moacyr Firmino dos Santos, CPF 180.094.764-04 – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 

O nosso presidente, Moacyr Firmino, e seus diretores, 
estarão apresentando a todos da categoria as garan�as 
conquistadas que constam na Convenção Cole�va, com os 
seguintes itens: reajuste salarial 5,07%, PLR, �ckets refeição, o 
plano odontológico gratuito, entre outros bene�cios; além da 
contribuição negocial, taxa que usamos para custear todos os 
serviços da en�dade em prol dos trabalhadores.

Portanto, convocamos todos(as) companheiros(as)  para 
que venham ao nosso Sindicato e vamos fazer dessa 
Assembleia um acontecimento histórico.

Trabalhadores(as) da logís�ca, no próximo dia 08 de junho, 
temos um compromisso muito importante na sede do SINDLOG. 
Nessa data, estaremos realizando a nossa Assembleia Geral 
extraordinária para referendar a Convenção Cole�va 2019/2020. 

Uma vitória 

histórica!

IMPORTANTE: lutamos tanto por um convênio odontológico, pois acreditamos que a saúde bucal e a sua 
prevenção são fundamentais.  Inclusive, uma boa higiene bucal contribui para que doenças sejam evitadas com a 
prevenção e manutenção, pois a limpeza que o den�sta faz, re�ra dos dentes dos pacientes bactérias e outras coisas 
mais, tornando-os mais saudáveis e evitando complicações posteriores, inclusive o risco de câncer de boca.

Companheiros e companheiras, após 15 anos de luta, nosso presidente, Moacyr Firmino, e sua 
diretoria conseguiram realizar um sonho de todos que atuam no setor da logís�ca e firmou convênio 
odontológico com a empresa Belo Dente.Na parceria que fizemos, esse plano oferecido pela Belo Dente 
é gratuito para toda a categoria, sendo que o custo de R$ 23,00 por trabalhador ficará a cargo das 
empresas do setor. Lembrando: o plano irá cobrir: limpeza, canal, restauração, obturação, entre outros. 
Para mais informações, acesse o site www.belodente.com.br ou baixe o aplica�vo Belo Dente 
Odontoplano e �re todas as suas dúvidas.
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Plano gratuito com cobertura
nacional e rede credenciada

pela ANS: com aCONVÊNIO 
BELO DENTE é uma das maiores

conquistas da história do Sindicato

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SINDLOG: De segunda a quinta-feira das 08h00 às 18h00 e na sexta-feira das 08h00 às 17h00

3ª Feira

Dra. Gilvanira Ginecologia

13h00 às 17h00

Dra. Amália 
Clínico Geral e 

Cardiologia
8h00 às 13h00

Dra. Gilvanira

Ginecologia

13h00 às 17h00

Dr. Ricardo

Dra. Luciana Dra. Fabiana e Dr. Ricardo

Dra. Luciana
4ª Feira 5ª Feira

2ª Feira

4ª Feira

3ª Feira

5ª Feira 6ª Feira

Dra. Fabiana

Rua: São Francisco Cruz, 131  
Vila Mariana –  SP

Telefone: (11) 5908-7878

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

Agendamento com Lydyane.

homologa@sindlog.com.br 

HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO AGORA É LEI!

Realizada as quartas-feiras, entrar 

em contato com Natalia.

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.
 UBATUBA'S SURF  

Para maiores informações 
entrar em contato com

MICHELE SANTOS.

Horários

08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00

Confira outros serviços que o oferece aos associadosSINDLOG 

Depto. Médico Depto. Odontológico
Depto. 
Jurídico

Laboratórios Descontos em Faculdades

O�almologista

Colônia
 de Férias

Comissão Intersindical
de Conciliação Prévia

Homologação

Trabalhadores(as) do setor da logís�ca, foram 15 
anos de espera para realização de um sonho que é de 
todos nós. Essa parceria com a Belo Dente é uma das 
maiores conquistas da nossa história. E digo isso basea-
do nas vantagens que conseguimos.

Outro cuidado tomado foi com a escolha do parceiro. 
A Belo Dente é uma empresa seria e está credenciada 
pela ANS(Agência Nacional de Saúde Suplementar), e 
atende mais de meio milhão de trabalhadores do 

Logo de cara, esse convênio odontológico garante gratuida-
de para os procedimentos mais importantes. Tomamos esse 
cuidado, pois sabemos que ao longo dos anos os tratamentos 
dentários ficaram muito caros, até mesmo devido à conscien�-
zação de que uma boa higiene bucal influência diretamente na 
saúde e também em nossa autoes�ma. Ah, esse plano está na cláusula 57 da Convenção Cole�va, 

e caso a empresa não cumpra com o que foi assinado, nos 
procure para que possamos tomar as medidas cabíveis.

Não resta dúvida: essa é uma das maiores vitórias da 
história do SINDLOG. Por isso, fiquem a vontade e usufruam 
dessa conquista, pois ela é de todos nós.

transporte por meio de parceria com outras en�dades 
sindicais do setor em estados como: Minas Gerais, Goiás, 
Espírito Santo, São Paulo e outros.

Mas o trunfo desta parceria é a cobertura. Caso você esteja, por 
exemplo, na Paraíba, meu estado, você pode passar em qualquer 
clínica credenciada pela Belo Dente, que você será atendido normal-
mente, pois o plano vale para todo o território nacional.

                         Moacyr Firmino – Presidente Forte

 Moacyr Firmino- Presidente do SINDLOG e Tayguara Helou - Presidente do SETCESP

Consultas Neurologista, 
Neurocirurgião e Neuropediatria

NC NEURO CARE


