
Há vários anos o sindicato vem contribuindo com a 
educação dos trabalhadores e seus dependentes, dis-
tribuindo kits básicos de material escolar. O programa 
de distribuição gratuita do kit de material escolar tem 
por objetivo contemplar os trabalhadores associados e 
seus dependentes que estão estudando. Quem não for 
associado poderá fazê-lo e estar recebendo os kits. Os 
materiais escolares serão entregues nas assembleias 
do sindicato, e ainda na sede e subsedes do sindicato 
até o dia 29 de fevereiro. 

ATENÇÃO: Os trabalhadores e seus dependentes 
acima de 18 anos deverão apresentar declaração de 
matrícula para ter direito aos kits.

Fevereiro/12Mobilização já!
Participe da assembleia em Cascavel

Economia na volta às aulas

Estamos encerrando as discussões para a 
campanha salarial 2012/13, após realizarmos 
assembleias em diversos municípios da nossa 

base. Agora, convocamos todos para participar de 
uma reunião no dia 17 de fevereiro (sexta-feira), às 

19h30, na sede do sindicato (Rua Souza Naves, 
3983 – 8º andar). Desde já alertamos a categoria 

para a importância de participar destas discussões, 
pois será a partir deste encontro que sairão as pro-
postas de negociação salarial e demais cláusulas 

sociais. Participe! 

Vamos discutir na base para termos mais força na 
hora da negociação

Kit escolar 

Agenda:
Dia 17 de fevereiro, (sexta-feira) às 19h30, 

na sede do Sindepospetro – Rua Souza Naves, 
3983 – 8º andar. Edfício Lince.
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O Sindicato dos Frentistas, a exem-
plo de outras entidades, também está 
participando da campanha “1+1= 200 
mil Eleitores” para aumentar o número 
de eleitores em Cascavel. O objetivo é 
chegar a 200 mil votantes e, com isso, 
possibilitar o segundo turno já na elei-
ção municipal deste ano, para prefeito 
e vereadores.

Atualmente, faltam menos de 2 mil 
eleitores para a cidade ter 2º turno. 
Pela legislação eleitoral, o segundo 
turno é realizado em municípios com 
mais de 200 mil eleitores, caso ne-
nhum dos candidatos receba mais da 
metade dos votos válidos no pleito. 

Apenas 31 municípios no país tive-

O PETROLINO

Mais eleitores, mais democracia
Eleições 2012

ram segundo turno na última eleição 
municipal, em 2000. “O segundo turno 
dá maior representação política para 
a cidade e reafirma a democracia. 
Então, se você trabalhador ainda não 
possui título em Cascavel, vá ao cartó-
rio eleitoral a faça a transferência”, re-
força o presidente do Sindepospetro, 
Antonio Vieira Martins. 

 TRANSFERÊNCIA
É importante lembrar que, confor-

me determinação do Tribunal Superior 
Eleitoral, os eleitores que pretendem 
transferir o domicílio eleitoral ou ainda 
fazer o título de eleitor têm até o dia 
nove de maio deste ano para compa-
recer até o Fórum Eleitoral. Em Casca-

ESPORTE
13º Campeonato de Futebol

O tradicional Campeonato de Futebol Suíço promovi-
do pelo Sindicato dos Frentistas vai começar em março. 
Se você, empregado em posto de combustível, tiver in-
teresse em montar sua equipe, inscreva-se até o dia 24 
de fevereiro na sede do sindicato. O valor da inscrição 
é de R$ 200 por time. A premiação para esta edição do 
campeonato será em dinheiro além de troféus e meda-
lhas. Os jogos acontecem na sede recreativa situada na 
Rua da Lagoa Mangaba, 653 - Bairro Lago Azul, a noite.

Compromisso com a democracia

vel, o cartório da 68ª Zona Eleitoral fica 
na Rua Juscelino Kubitschek, 1206 e 
o horário de atendimento é de segun-
da à sexta, das 12 às 18 horas. Mais 
informações pelo telefone 3226 6822. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Documento oficial e original que 

contenha nome completo, data de nas-
cimento, filiação e cidade onde nasceu 
(RG, certidão de nascimento ou casa-
mento, reservista e carteira de trabalho). 
Não serão aceitos a carteira de habilita-
ção e o passaporte. 

- Comprovante de residência atual 
e recente, no município em seu nome, 
ou de seus pais, ou cônjuge. Não são 
aceitas correspondências particulares. 

Neste ano, todos os eleitores cascavelenses tem compro-
misso marcado para eleger seus candidatos a prefeito e verea-
dores. Ainda faltam alguns meses para as eleições, mas nunca 
é tarde para lembrar a importância de valorizar o seu voto e 
exercer sua cidadania de acordo com suas convicções. 

Por isso, saiba escolher seus representantes. Não vote por 
conveniência, mas analise a história de cada candidato e veja 
se é merecedor de confiança, se realmente trabalha pela popu-
lação e pela construção da cidadania. Ao escolher seu candi-
dato a vereador, escolha aquela que fará da tribuna da Câmara 
um alto-falante para os anseios populares. Escolha aquele que 

discutirá as questões locais e fisca-
lizará o ato do Executivo. Escolha 
aquele que se propõe a trabalhar 
pela melhoria da qualidade de vida 
da população, elaborando leis, rece-
bendo o povo, atendendo às reivin-
dicações, desempenhando a função 
de mediador entre os habitantes e o 
prefeito. E você, jovem, que ainda 
não fez o título. Apresse-se e não perca a oportunidade de par-
ticipar deste grande compromisso com a democracia! 

Toninho Frentista


