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

 30 DE MARÇO
 (SÁBADO)

 10 horas  11 horas
LOCAL: 

Precisamos de todos os companheiros e companheiras 

No dia 30 de março (sábado), no auditório da sede 

do nosso Sindicato, localizada na Avenida Tiradentes, 

1.525, Luz (próximo à estação Armênia do metrô), 

estaremos realizando nossa grande Assembleia Geral 

da Categoria da Logística para discussão e aprovação 

da pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2019.

mobilizados para revertermos essa situação adversa que 

estamos passando em nosso país. Vivemos tempos turbu-

lentos em que o ataque aos direitos da classe trabalhadora 

são constantes, por isso é muito importante mantermos a 

unidade para alcançarmos o que queremos.

Portanto, compareçam à Assembleia, pois a pre-

sença de vocês é fundamental!

A força da unidade dos Trabalhadores da Logística e da 
Diretoria do SINDLOG é maior que qualquer adversidade

TODOS À ASSEMBLEIA GERAL
PARA APROVAÇÃO DA NOSSA
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES!

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, por meio de seu Presidente, no uso de 
suas atribuições estatutárias, vem 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 à 
entidade –, para que compareçam à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se à 
Avenida Tiradentes, 1525 – Luz – São Paulo, no dia 30/03/2019 (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, discussão e aprovação da Ata de Assembleia 
anterior; b) discussão e aprovação das cláusulas a serem reivindicadas – tais como 
Aumento Real de Salários, Reposição das Perdas Salariais, PLR – Participação nos 
Lucros e Resultados, Convênio Médico Gratuito, Cartão de Benefícios, entre outras –, 
e a manutenção das demais cláusulas contidas na Convenção Coletiva de Trabalho 
anterior, objetivando a renovação em 01/05/2019 das normas coletivas aplicáveis; c) 
discussão e aprovação de valor a título de subsídio, por parte da categoria profissional, 
a ser destinado ao Sindicato, para fins de custeio de ações de Assistência Social e 
Negociação Coletiva, conforme Artigo 611-A da Lei 13.467/17, que estabeleceu o 
primado do negociado sobre o legislado; 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, eventuais 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; f) discussão e 
aprovação do valor da mensalidade associativa consorciada, a ser recolhida ao 
Sindicato. São Paulo, 21 de Março de 2019. 

                                                                Moacyr Firmino dos Santos – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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VAMOS LUTAR PARA CONQUISTAR:VAMOS LUTAR PARA CONQUISTAR:VAMOS LUTAR PARA CONQUISTAR:
Reposição de perdas salariais

Vale Refeição

Vale Alimentação 

Cartão Banefícios (descontos)

E muito mais...

Piso salarial para todas as funcões

PTS (Prêmio por Tempo de Serviço)

Aumento real

PLR

Convênio médico gratuito

Contribuição Consorciada 

Manutenção Convênio Farmácias

OS DESAFIOS ESTÃO LANÇADOS!OS DESAFIOS ESTÃO LANÇADOS!OS DESAFIOS ESTÃO LANÇADOS!

nos ataques que o movimento sindical tem sofrido com a 
tentativa de acabar com os meios de financiamento dos 
Sindicatos, como a malfadada MP873, com o único 
objetivo de enfraquecer quem sempre defendeu os seus 
direitos, mas nada disso será suficiente para nos fazer 
esmorecer.

                                  Moacyr Firmino – Presidente Forte

Portanto, mesmo com esse panorama de dificuldades, 
vamos fazer dessa Campanha Salarial a mais bem-
sucedida da nossa história. Junte-se a nós, companheiros, 
e rumo à vitória!

Trabalhadores e trabalhadoras da Logística, preparem-
se! Vai começar a Campanha Salarial 2019. E sabemos 
muito bem que essa não será uma batalha simples de 
vencer. Porém, a nossa categoria já mostrou inúmeras 
vezes que quando está unida e mobilizada não teve ‘‘cara 
feia’’ que nos fizesse recuar ou desistir de lutar. E mais uma 
vez não tenho dúvida que iremos superar qualquer 
obstáculo para alcançarmos grandes conquistas.

Mesmo com esse cenário político e econômico ainda 
repleto de incertezas, com as discussões para aprovação 
da maléfica Reforma da Previdência avançando, sem falar 

Nossa categoriaNossa categoria
 não tem medo não tem medo
de ‘‘CARA FEIA’’:de ‘‘CARA FEIA’’:

Nossa categoria
 não tem medo
de ‘‘CARA FEIA’’:

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO PARA GARANTIR TODOS OS SEUS DIREITOS!

Companheiros (as) da Logística,Companheiros (as) da Logística,Companheiros (as) da Logística,

UNIDOS VAMOS VENCER!UNIDOS VAMOS VENCER!UNIDOS VAMOS VENCER!


