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AGOSTO DE 2017

SÓ A UNIÃO E MOBILIZAÇÃO GARANTE NOSSOS DIREITSÓ A UNIÃO E MOBILIZAÇÃO GARANTE NOSSOS DIREITSÓ A UNIÃO E MOBILIZAÇÃO GARANTE NOSSOS DIREITSÓ A UNIÃO E MOBILIZAÇÃO GARANTE NOSSOS DIREITSÓ A UNIÃO E MOBILIZAÇÃO GARANTE NOSSOS DIREITOS!OS!OS!OS!OS!
(Veja como foi a negociação do ano passado)

9,81%) nos salários, 12% no Vale Alimentação
e 21% na PLR (participação nos Lucros e Re-
sultados). Entretanto, tais conquistas só foram
possíveis porque os (as) frentistas mantiveram-
se firmes na luta, organizados, mobilizados e
participando ativamente do nosso sindicato.
Neste ano já foram feitas seis mesas redondas
com o sindicato patronal que está sendo intran-
sigente como no ano passado. No próximo dia
22 deste mês de agosto, faremos em Curitiba a

sétima mesa redonda de negociação com o sindicato
patronal. Por isso, é fundamental a nossa união e
mobilização, pois só assim vamos garantir nossos di-
reitos. Antonio Vieira Martins

Presidente

O SINDEPOSPETRO conquistou muitos di-
reitos para os trabalhadores em postos de com-
bustíveis, a exemplo da Convenção Coletiva de
Trabalho 2016/2017. Mas não foi fácil ! Fo-
ram 10 mesas redondas de negociação nas quais,
como está ocorrendo nesse ano, o sindicato
patronal, além de não concordar com nenhum
avanço, pretendia excluir conquistas assegura-
das nas convenções coletivas anteriores. Porém,
a firmeza dos diretores do Sindepospetro e a
união dos trabalhadores em postos de combustíveis que
decidiram em assembleia ir à greve caso fosse neces-
sário, fez os patrões recuarem. Assim, conseguimos
manter as conquistas da convenção coletiva anterior e
assegurar o reajuste de 10,397%  (a inflação foi de
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inflação de 3,98%, (ín-
dice acumulado no pe-
ríodo de maio/2016 a
abril 2017). Nossa data
base, como todos sa-
bem é 1º de maio. Além
disso, os patrões não
querem conceder ne-
nhum centavo a título de
aumento real para o
piso salarial, vale ali-
mentação e PLR. Tal ati-
tude, além de intransi-

gente, revela total desrespeito com os trabalhadores
em postos de combustíveis, uma vez que o governo e
os patrões aumentam quando querem o preço dos com-
bustíveis, a exemplo do recente aumento de R$ 0,40
(quarenta centavos) na gasolina. Porém, quando se trata
de aumentar o salário dos trabalhadores, os patrões só
sabem dizer não. Em razão disso, precisamos nos
manter unidos e firmes na defesa de nossos direitos,
de salários justos e melhores condições de trabalho.

VAMOS À LUTA COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS!

Somente com a
mobilização é que os
trabalhadores conquis-
tam melhores salários e
melhores condições de
trabalho, pois é graças  a
luta do Sindepospetro
somada à consciência
dos trabalhadores em
postos de combustíveis,
que conquistamos um
dos melhores salários
da categoria em todo o
Brasil, além de vários outros direitos como participa-
ção nos lucros e auxílio alimentação. Como acontece
todo ano, elaboramos a nossa pauta de reivindicações
e encaminhamos para a classe patronal para firmar a
convenção coletiva de trabalho para o período 2017/
2018. Já realizamos seis mesas redondas que foram
marcadas pela intransigência daqueles que lucram com
o suor dos trabalhadores. A próxima mesa redonda será
no dia 22 de agosto, em Curitiba. Até o momento os
patrões propõe reajustar os salários, tão somente, pela

Toninho frentista durante negociação com Sindicato Patronal
no Ministério do Trabalho em Curitiba

ELEIÇÕES NO SINDEPOSPETRO: DIAS 30 e 31 de AGOSTO
VOTE SIM - CHAPA A LUTA CONTINUA!



ELEIÇÕES NO SINDEPOSPETRO
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Foi inscrita apenas a chapa nº 1 - “A LUTA CONTINUA” -, para concorrer à eleição da Diretoria do SINDEPOSPETRO
que será realizada nos dias 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de agosto de 2.017.
A chapa nº 1 é composta pelos seguintes companheiros e companheiras:

REFORMA TRABALHISTA:
QUEM GANHA? QUEM PERDE?

Aprovada pela maioria dos deputados e senadores, a Lei nº 13.467/2017  da Reforma Trabalhista entra em vigor no
dia 11 de novembro deste ano. A Reforma Trabalhista alterou a CLT que teve mais de 100 pontos modificados ou
suprimidos e atinge inúmeros direitos trabalhistas conquistados ao longo da história e com muita luta dos trabalhadores.
Contudo, muitos trabalhadores estão sendo enganados pela propaganda feita pelos grandes meios de comunicação que
mentem quando dizem que a Reforma Trabalhista é boa para os trabalhadores.

Com a Reforma Trabalhista os trabalhadores só perdem direitos. De outro lado, à medida que os trabalhadores
perdem, os patrões ganham muito, pois a redução de direitos trabalhistas significa o aumento do lucro, em especial das
grandes empresas.

Veja, alguns dos direitos que os trabalhadores perdem com a Reforma Trabalhista:
- o negociado entre trabalhador e patrão passa a valer mais que a Lei, em especial com relação a
jornada de trabalho que preve, entre outros, intervalo para descanso de apenas 30 minutos;
- fim do piso salarial previsto em convenção coletiva de trabalho para trabalhadores contratados por
locadoras de mão de obra (terceirização), com redução dos salários;
- fim das horas extras mediante contrato de trabalho intermitente.

Entretanto, vários direitos que o (des) governo Temer quer tirar dos trabalhadores, podem ser mantidos
através de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, razão pela qual o Sindicato assume, ainda mais,

a condição de principal instrumento de manutenção e conquista de direitos dos trabalhadores.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
EFETIVOS SUPLENTES

PRESIDENTE: Antonio Vieira Martins - Clodoaldo Baccin
VICE-PRESIDENTE: José dos Santos - Ana Paula Tonioli França Vaz
1ª SECRETÁRIA: Maria Benvinda de Almeida - Vanderlei Correa de Mello
2º SECRETÁRIO: João Carlos Lasch - Mayco Rodrigo Schane
1º TESOUREIRO: Daniel Pedro da Silva - Silvio Rezende da Silva
2º TESOUREIRO: Adriano Abdo - Altamir Antonio Enguel

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS SUPLENTES

1 - Darci Oenning 1 - João Manoel de Oliveira
2 - Marcilio Lima Emmerich 2 - Antonio Donizete da Cruz
3 - Rosa dos Santos 3 - Luiz Tulio

CONSELHO DE REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO
EFETIVOS SUPLENTES

1 - Antonio Vieira Martins 1 - Clodoaldo Baccin
2 - Maria Benvinda de Almeida 2 - Antonio Donizete da Cruz
Os filiados ao SINDEPOSPETRO poderão votar na URNA FIXA instalada na sede do sindicato e nas URNAS ITINERAN-

TES que percorrerão os locais de trabalho em todos os municípios da base territorial do sindicato que contam com filiados.
Apesar de ser chapa única o que demonstra o bom trabalho realizado pela atual diretoria, é muito importante que todos

os filiados votem e fortaleçam cada vez mais o SINDEPOSPETRO e suas lutas em defesa dos trabalhadores em postos
de combustíveis de Cascavel e região.

VOTE SIM - A LUTA CONTINUA!


