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A união de forças, 
em toda a reivindi-
cação trabalhista, 
sempre teve papel 
determinante. A par-
tir do momento em 
que os interesses 
são comuns a todos 
e há um comprometi-
mento com a melho-
ria, os resultados em 
geral, são sempre 
positivos. No caso do 
Sindicato dos Fren-
tistas, essa luta em 
prol dos interesses 
dos trabalhadores 
tem sido incansável.

Nesta última ne-
gociação, apesar do 
momento econômico 
não ser dos melho-
res, conseguimos muitos ganhos e graças à partici-
pação coletiva, mantivemos nossas conquistas sem 
perdas. A união, não apenas dos sindicatos, mas de 
todos os trabalhadores, mostrou nossa força e, prin-
cipalmente, nossa capacidade de diálogo consensu-
al para buscar o entendimento benéfico a todos.

Daí a importância de um movimento sindical for-
te que dê mais atenção às demandas sociais dos 
trabalhadores, sem desmerecer pequenos ganhos 
históricos! Participe de seu sindicato e ajude nesta 
luta permanente!

A união que faz a força

GANHO REAL
A nossa união superou a intransi-

gência de setores do patronato. O re-
ajuste foi de 7,934 % diante de uma 
inflação de 5.49, isso é ganho real. 
O cartão alimentação, que os patrões 
tentaram tirar do periodo de férias, 
conseguimos manter e ainda me-
lhorar o valor. Passou de R$ 200,20 
para R$ 210,60. Conseguimos tam-
bém manter em 3% o desconto dos 
vales transporte sem ceder para os 
empregadores, que queriam passar 
o desconto para 6 %. A união das 
entidades sindicais e dos trabalha-
dores mais uma vez se traduziu em 
direitos assegurados e mais dinheiro 
no bolso.

O PETROLINOCONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2010/2011

Tabela salarial para empregados em postos de combustíveis, 
a partir de 1º. de maio de 2010.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2010/2011, vide site do sindicato 
www.sindepospetro.com.br

AOs EsCRITÓRIOs CONTÁBEIs, pOsTOs DE COmBusTÍVEIs E TRABALHADOREs.

Tabela salarial para empregados em postos de combustíveis, a partir de 1º. de maio de 2010. 

Todas as funções salário 
Base Ad. peric. Ad. Not. Total H. Extras 

60%
H. Extras 

100%
período Diurno 615,40 184,62 ............... 800,02 5,81 7,27

período Noturno 615,40 184,62 160,00 960,02 6,98 8,72

sALÁRIO fAmÍLIA
R$ 27,24..........para quem ganha até 531,12 
R$ 19,19..........para quem ganha de 531,13 até 798,30 

Percentual de reajuste de 7,934%
 (sete vírgula novecentos e trinta e 

quatro por cento) sobre os
salários vigentes em 30/04/2010.

As diferenças salariais e as do Cartão
Alimentação deverão ser pagas até o 

5º dia útil do mês de julho de 2010 

VALE ALImENTAÇÃO - CARTÃO mAgNéTICO – CLÁusuLA 10ª. CCT
A partir de 1º. de maio de 2010, o vale alimentação/cartão magnético será no valor de R$ 210,60

(duzentos e dez reais e sessenta centavos).
O Vale alimentação/cartão magnético é devido inclusive quando o trabalhador 

estiver em férias. 

As empresas que aninda não enviaram a relação do 
desconto da contribuição sindical, favor enviar 

com urgência. 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS DE JUNHO DE 2010

O SINDEPOSPETRO INFORMA que as empresas deverão proceder ao desconto de 3,5% (três 
vírgula cinco por cento) do salário base de seus funcionários na folha de pagamento de junho de 
2.010, a título de contribuição assistencial ao sindicato profissional, com vencimento dia 08.07.2010, 
conforme cláusula 28ª. da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) em vigor. 

VIDE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES NA CLAUSULA JÁ CITADA.

INFORMAMOS QUE A MENSALIDADE SINDICAL NÃO SERÁ DESCONTADA NESTE MÊS DE JUNHO, 
DEVENDO SER DESCONTADA NORMALMENTE A PARTIR DE JULHO DE 2.010. 

Percentual de reajuste de 7,934%
 (sete vírgula novecentos e trinta 

e quatro por cento) sobre os 
salários vigentes em 30/04/2010

As DIfERENÇAs sALARIAIs 
E As DO CARTÃO ALImEN-
TAÇÃO DEVERÃO sER pA-
gAs ATé O 5º DIA úTIL DO 
mês DE juLHO DE 2010

VALE ALImENTAÇÃO - CARTÃO mAgNéTICO – CLÁusuLA 10ª. CCT
A partir de 1º. de maio de 2010, o vale alimentação/cartão magnético 
será no valor de R$ 210,60 (duzentos e dez reais e sessenta centa-

vos).  O Vale alimentação/cartão magnético é devido inclusive quando 
o trabalhador estiver em férias.

sALÁRIO fAmÍLIA
R$ 27,24..........para quem ganha até 531,12

R$ 19,19..........para quem ganha de 531,13 até 798,30

Sub-SeDe FRANCISCO beLTRÃO
Rua Vereador R.L. Werlang, 333

Anexo ao Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção 

Civil

Informativo do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Cascavel e Região

Sub-SeDe PATO bRANCO 
Rua Dr. Silvio Vidal, 235, em 
frente ao Colégio Agostinho 

Pereira – Anexo ao Sindicato 
dos Empregados no Comércio

sEDE CAsCAVEL
 Rua Souza Naves, 3983  8º andar

E-mail: sindepospetro@
sindepospetro.com.br
Fone: (045) 3224-4084 

www.sindepospetro.com.br Antonio Vieira martins - Presidente 

Antonio Vieira Martins - 
presidente do Sindepospetro e  
diretor da Federação Nacional 
dos Frentistas



PAGAMENTO 
DE SALÁRIOS

As empresas efetuarão o pagamento 
dos salários de seus funcionários até o 
5º dia útil do mês subseqüente, ficando 
obrigados a conceder antecipação atra-
vés do Vale Salarial até o dia 20 (vinte) 
de cada mês, sendo o valor do Vale fi-
xado a critério de cada empregado até 
o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
de sua remuneração mensal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As em-
presas que atrasarem o pagamento 
estabelecido no “caput” desta cláu-
sula, inclusive do Vale Salarial, ficam 
sujeitas à multa de 10% (dez por 
cento) sobre os mesmos a favor do 
empregado, sem prejuízo do paga-
mento de multa prevista na CLT pelas 
empresas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os empre-
gados poderão optar pelo recebimen-
to ou não do adiantamento quinzenal. 

ADICIONAL DE
 HORA-ExTRA

O adicional de horas extraordinárias 
será de 60% (sessenta por cento) labo-
radas no mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O referido 
adicional será de 100% (cem por cen-
to) nos domingos e feriados, não com-
pensados.

VALE ALIMENTAÇÃO 
(CARTÃO MAGNÉTICO)
A partir de 01/05/2010, as empresas 
fornecerão até o quinto dia útil de cada 
mês, no mínimo 26 (vinte e seis) Vales 
- Alimentação no valor facial unitário 
de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos), 
para todos os trabalhadores,  inclusive 
para os (as) empregados (as)  em fé-
rias,  nos termos do Programa de Ali-
mentação do Trabalhador - PAT, insti-
tuído pela Lei Federal no.  6.321/1976, 
regulamentada pelo Decreto nº 5, de 
14.01.1991, ressalvadas as condições 
mais favoráveis já praticadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A par-
ticipação do empregado será de até 
20% (vinte por cento ) do valor dos 
referidos vales, devendo ser descon-
tada em folha de pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O vale-
alimentação concedido nestas condi-
ções ou gratuitamente não integrará a 
remuneração para quaisquer efeitos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As di-
ferenças de vale-alimentação desde 
01/05/10 deverão ser pagas/credita-
das no cartão até o 5º dia útil do mês 
de julho/10.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de 
cumprimento de aviso prévio, os vales 
alimentação serão fornecidos de for-
ma proporcional aos dias trabalhados.

PARÁGRAFO QUINTO – Fica ajus-
tado que o fornecimento do vale–
alimentação, deverá ser efetuado por 
empresa regularmente inscrita no 
Programa de Alimentação do Traba-
lhador - PAT, instituído pela Lei Fe-
deral nº 6321/1976.

PARÁGRAFO SExTO – O não cum-
primento no disposto nesta cláusula 
ensejará a indenização em dobro dos 
valores devidos.

VALE TRANSPORTE
O vale transporte será fornecido a todos os 
empregados em número que atenda a ne-
cessidade dos mesmos não podendo ser in-
ferior a 2 (dois) vales por dia trabalhado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os vales 
transporte serão fornecidos até o último 
dia do mês anterior ao que correspon-
dem os vales transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas 
descontarão no máximo 03% (três por 
cento) do salário base do empregado 
quando para este for fornecido o vale 
transporte.

FÉRIAS 
PROPORCIONAIS

Fica assegurado ao empregado que 
pedir demissão do emprego, o direito 
ao recebimento de férias proporcio-
nais, independente do tempo de servi-
ço prestado junto à empresa.

VERBAS 
RESCISÓRIAS

As empresas deverão efetuar o paga-
mento das verbas rescisórias nos prazos 
previstos no Art. 477 da CLT, sob pena 
de multa em favor do empregado de 
1/30 (um trinta avos) do valor a receber 
por dia de atraso, além da multa legal.

VESTUÁRIOS
As empresas abrangidas pela pre-
sente convenção coletiva de trabalho 
fornecerão gratuitamente vestuário, 
em especial, botas, luvas, uniformes, 
capacetes e avental, para lavadores, 
lubrificadores e frentistas e, outros 
empregados que utilizem em seu tra-
balho tais vestuários ou cujo uso seja 
exigido pelo empregador.

CONTROLE 
DE JORNADA

As empresas que mantiverem 10 (dez) 
ou mais empregados em cada estabe-
lecimento, providenciarão sistema ade-
quado de controle de ponto próprio ao 
registro de horário trabalhado e freqü-
ência do empregado.

Veja mais informações e a 
Convenção Coletiva de Trabalho 

em vigor completa no site: 
www.sindepospetro.com.br
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