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Diretoria eleita agradece
o apoio dos trabalhadores

A nova diretora eleita para assumir o
Sindicato dos Trabalhadores em Postos de
Combustíveis de Cascavel e Região

(Sindepospetro) – gestão 2006/2009 - agradece a
confiança depositada no grupo, que recebeu 96,52%
de aprovação. A eleição foi realizada no dia 16 de
agosto e contou com a participação de 460
trabalhadores, embora 531 estavam aptos a votar,
totalizando 86,63% de comparecimento. A posse
está marcada para o dia 22 de setembro, às 20
horas, no Restaurante Vitalidade.

O voto de confiança depositado em todo o grupo,
segundo o presidente reeleito da entidade, Antonio
Vieira Martins, é resultado do bom trabalho que vem
sendo feito junto à categoria. “O voto que nos elegeu
tem o significado de um voto de confiança, e como
tal, é nosso propósito, jamais trair a confiança que
recebemos não somente de nossos eleitores, como
de todos os trabalhadores que participam ativamente
do sindicado”, frisa.

O presidente parabeniza ainda a todos os
trabalhadores pela condução tranqüila do processo
eleitoral. “Todos deram um exemplo de dignidade,
ética, isenção e, ao mesmo tempo, coleguismo e
amizade”, conclui.

DIA: 22 de setembro
HORÁRIO: 20 horas

LOCAL: Restaurante Vitalidade (Av. Brasil, 3647)
Bairro São Cristóvão – Próximo ao Terminal Leste

CONVITECONVITECONVITECONVITECONVITE
POSSE DA NOVA DIRETORIA

O PROCESSO - A eleição teve chapa única e
444 trabalhadores votaram “SIM”, contra dez que
votaram “NÃO”. Também foi registrado um voto nulo
e cinco em branco. A aprovação foi de 96,52%. Além
da diretoria administrativa, os frentistas escolheram
os membros do conselho fiscal e conselho de
representantes junto à federação e confederação. A
votação aconteceu das 8 às 18 horas, na sede do
sindicato – Rua Souza Naves, nº 3983 – sala 809 -,
e em mais dez municípios da base, onde foram
disponibilizadas oito urnas itinerantes.

 Um representante de cada posto, deverá fazer uma relaçao de quantos trabalhadores e
dependentes vão participar da posse, informando o sindicato pelo telefone 3224-4084.

Confirmar presença até o dia 18 de setembro e pegar convite!

Antonio Martins: trabalhadores deram exemplo de ética
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O que é O que é O que é O que é O que é ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?
O assédio moral trabalhista

não é um fenômeno novo -
existe desde que existem as
relações trabalhistas. No
entanto, no passado, o assédio
moral não era questionado
pelo funcionário. De alguns
anos para cá, esta realidade
mudou. O assédio moral tem
provocado uma quantidade
crescente de ações judiciais
contra empresas de todos os
setores.

Além do prejuízo financeiro,
o assédio moral provoca a
queda de rendimento
profissional e, algumas vezes,
alteração no clima de trabalho
de toda a equipe. Segundo
levantamento da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT), a violência moral no
trabalho é um fenômeno
mundial e provoca danos à
saúde física e mental.

O isolamento e o silêncio são muito ruins para você e para seus colegas. Se
perceber que está diante de uma situação de assédio moral, denuncie!

DENUNCIEDENUNCIEDENUNCIEDENUNCIEDENUNCIE

     FORMAS COMO O ASSÉDIO MORAL SE CONCRETIZA
Ignorar a presença do outro e sequer cumprimentá-lo
Ameaçar constantemente, gritar e intimidar o trabalhador
Sobrecarregar o outro de trabalho para que não consiga realizá-lo totalmente e ainda

     retirar o material necessário à sua execução
Fazer brincadeira de mau gosto em relação ao trabalhador quando este falta ao

     trabalho por problema de saúde próprios ou da família
Fazer pressões para que o trabalhador não traga atestados médicos quando fica

     doente e que volte a trabalhar quando ainda está adoecido
Marcação de número de vezes que o trabalhador vai ao banheiro e quanto tempo fica
 Vigiar constantemente o trabalho que está sendo feito, desqualificando-o
Desvalorizar a atividade profissional do trabalhador
Condicionar a concessão de um benefício ou mesmo direito à exigência de produção

     e limite de faltas de trabalho
Na administração pública, exigir que servidores façam campanha eleitoral para

determinado candidato apoiado direta ou indiretamente pelo assediador

     COMO ATUAR JUDICIALMENTE EM PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES
Denunciar para a direção do sindicato
Formular requerimentos administrativos pedindo providencias e alertando o

      empregador que poderá arcar com pesadas indenizações, além de outras sanções
Solicitar a instalação de processos disciplinares para apurar responsabilidades e

     punir responsabilidades
Propor interpretações judiciais como forma de exigir uma manifestação dos

     empregadores e medidas de repressão à prática
Propor medidas judiciais cautelares
Impetrar mandados de segurança
Ajuizar ações com obrigações de fazer ou não fazer
Formular  denúncias ao Ministério Público do Trabalho
Registrar boletim de ocorrência por ofensa à honra e prática de outros delitos
Pedir às entidades representativas e legitimadas para ajuizar ação civil pública ou

     ações coletivas inibitórias

Aumento de peso ou emagrecimento exagerado
Distúrbios digestivos
Palpitações, dores no peito, pressão alta, tremores
Aumento no consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas
Estresse
Depressão, medo acentuado, tristeza, perda de auto-estima
Irritação constante, falta de confiança em si mesmo, cansaço exagerado

O que acontece com
a saúde das vítimas?


