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 – SINDLOG

Edital de Prazo de Oposição
O 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 – SINDLOG, por meio de seu presidente, faz saber que na data de 31.07.2020 foram
encerradas as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, com as seguintes
garantias: Manutenção dos Salários e dos Pisos Salariais da categoria; Participação nos Lucros
e Resultados – PLR no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), pagos em duas parcelas iguais no
valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais cada, sendo a primeira parcela em outubro de 2020
e a segunda em abril de 2021, a todos os empregados; Convênio Odontológico custeado pelas
empresas; entre outros benefícios. Faz saber também que, por decisão da Assembleia Geral realizada
em 22.08.2020, a partir de 26.08.2020 os trabalhadores representados pela entidade, no prazo de
10 (dez) dias corridos, poderão manifestar-se em desfavor ao desconto aprovado na assembleia
supramencionada, de 2% (dois por cento) do valor do salário – tendo como teto o piso salarial do
conferente, de R$ 1.721,58 – a ser descontado em folha de pagamento de todos os integrantes da
categoria representada pelo Sindicato, a título de Contribuição de Assistência e Negociação Coletiva
para o exercício 2020/2021, uma vez que todos se beneficiam das cláusulas negociadas e contidas
na Convenção ora referida; sendo que a Secretaria da entidade funcionará para essa finalidade,
durante o período mencionado e no horário das 09:00h às 12:00h e das 13:30h às 15:30h, em local
que possibilite a agilização do atendimento e maior comodidade para os interessados, assim como a
possibilidade de atender às precauções e medidas referentes à saúde e vigilância sanitária, face ao
quadro de pandemia, a saber, no seguinte endereço: CMTC Clube, sito à Avenida Cruzeiro do Sul,
n°. 808 – Ponte Pequena – São Paulo – SP, CEP: 01109-010, próximo à Estação Armênia do Metrô.
São Paulo, 24 de Agosto de 2020. Moacyr Firmino dos Santos – Presidente.

