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INFORMATIVO DO SINDEPOSPETRO -
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM

POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE
CASCAVEL E REGIÃO - ABRIL/07
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PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:
Fica fixado e assegurado o piso salarial da categoria
profissional para todas as funções, no valor de R$ 498,00
(quatrocentos e noventa e oito reais), para 220 horas,
excluso de periculosidade, a partir de 01/03/2007.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entende-se por piso salarial
exclusivamente o salário nominal dos empregados, devendo
ser acrescido ao referido piso, os adicionais de
periculosidade, noturno e outros, quando devidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: a correção salarial da categoria
profissional é resultado da aplicação do percentual de
4,449% (quatro vírgula quatrocentos e quarenta e nove
por cento) sobre os salários vigentes em 28.02.2007.

PARAGRÁFO TERCEIRO: As diferenças salariais decorrentes
dos reajustes constantes do parágrafo segundo, devidos a
contar de 01/03/2007, deverão ser pagas em contracheque
até o quinto dia útil do mês de maio de 2007.

TABELA SALARIAL PARA EMPREGADOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS,
COM CARGA HORÁRIA DE 07:20HS POR DIA OU 44 SEMANAL

A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2007

Percentual de aumento de 4,4494,4494,4494,4494,449% sobre os salários vigentes em 28 de fevereiro de 2007
Percentual de aumento de 8,34%8,34%8,34%8,34%8,34% sobre o vale alimentação a partir de 1º de março de 2007

As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de maio/07As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de maio/07As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de maio/07As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de maio/07As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de maio/07

Todas as Salário Ad. Peric. Ad. Not. Total Hora H. Extras H. Extras
Funções Base Normal 60% 100%
Período Diurno 498,00 149,40 ---- 647,40 2,94 4,70 5,88
Período Noturno 498,00 149,40 129,48 776,88 3,53 5,65 7,06

Começamos o ano de 2007 com a esperança redobrada. Encerramos, neste mês,
mais um ciclo de lutas em prol dos trabalhadores em postos de combustíveis. Depois de
muitas discussões, e, apesar de toda a crise econômica vivenciada por diversos setores
do País, conseguimos aumento de 12,78% para a categoria, sendo 4,449% nos salários
e 8,34% no vale-alimentação.

Pelo acordo, o novo piso salarial será de R$ 498,00, o adicional de periculosidade
de R$ 149,40. Desta forma, um trabalhador do período diurno ganhará R$ 647,40, mais
o vale-alimentação de R$ 169,00, para quem trabalhar 07:20 horas ao dia. A hora
normal, neste caso, ficou estipulada em R$ 2,94, as horas extras 60% em R$ 4,70 e as
horas extras 100% R$ 5,88.

Já o trabalhador noturno (aquele que trabalha entre às 22 horas de um dia e às
5 horas do dia seguinte) receberá R$ 776,88, mais o vale-alimentação de R$ 169,00,
sendo a hora normal R$ 3,53, as horas extras 60%, R$ 5,65, e as horas extras 100%, R$
7,06. Vale lembrar que as diferenças salariais referentes ao mês de março deverão ser
pagas juntamente com os vencimentos de abril. O acordo foi fechado no dia 10 de abril,
em Curitiba, e atinge toda a base do sindicato que é formada por 85 municípios e 2,5
mil funcionários.

Mais uma vez os trabalhadores em postos de combustíveis de Cascavel e
Região estão de parabéns por mais uma bem sucedida campanha
salarial com aumento real e melhorias em vários itens da CCT. Sem a
mobilização dos trabalhadores, tais conquistas, não seriam possíveis,
por isso, conclamo a todos para continuar participando do sindicato
e ajudando na tomada de decisões!

Antonio Vieira Martins,
presidente do Sindespopetro e secretário

regional Sul da Fenepospetro

Reunião realizada no dia 13 de abril na Delegacia Regional
do Trabalho com diversos representantes de sindicatos. O
objetivo do encontro foi estreitar relações com a DRT, bem

como discutir o cumprimento dos direitos trabalhistas

FOFOFOFOFOTTTTTOLEGENDOLEGENDOLEGENDOLEGENDOLEGENDAAAAA
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VIGÊNCIA:VIGÊNCIA:VIGÊNCIA:VIGÊNCIA:VIGÊNCIA:

O  prazo  de  vigência  da presente Convenção Coletiva de

Trabalho é o período de   1o.  de  março  de  2007  a  30  de

abril  de  2008. Fica alterada a data-base para 01.05.2008.

Parágrafo Único: Por ocasião das negociações da próxima

data base, será considerado para efeitos de reposição

salarial, o índice inflacionário acumulado, correspondente

ao período de 01.03.2007  a 30.04.2008.

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange as categorias econômicas e profissionais dos trabalhadores no Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e demais
Combustíveis Minerais, bem como trabalhadores em serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotores, regendo as relações dentro da Base Territorial do Sindicato
Obreiro composto pelos seguintes Municípios: Altamira do Paraná, Ampere, Anahy, Assis Chateaubriand, Barracão, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom
Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Corbélia,
Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Formosa

Antonio Vieira Martins, presidente do Sindepospetro, e Roberto Fregonese,
presidente do Sindicato Patronal, durante a assinatura da CCT em Curitiba

COMPROVCOMPROVCOMPROVCOMPROVCOMPROVANTES DE PANTES DE PANTES DE PANTES DE PANTES DE PAGAMENTAGAMENTAGAMENTAGAMENTAGAMENTOSOSOSOSOS:::::
As empresas fornecerão aos empregados, mensalmente, o comprovante
de pagamento com as especificações de salários, descontos e do valor de
depósito do FGTS, obrigatoriamente.

PPPPPAGAMENTAGAMENTAGAMENTAGAMENTAGAMENTO DE SALÁRIOSO DE SALÁRIOSO DE SALÁRIOSO DE SALÁRIOSO 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
através do Vale Salarial até o dia 20 (vinte) de cada mês, sendo o valor
do Vale fixado a critério de cada empregado até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) de sua remuneração mensal.

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

HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:
O adicional de horas extraordinárias será de 60% (sessenta por cento)
laboradas no mês.
PARÁGRAFO ÚNICO: O referido adicional será de 100% (cem por cento)
nos domingos e feriados, não compensados.

MÉDIA DMÉDIA DMÉDIA DMÉDIA DMÉDIA DAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PARA CÁLCULOARA CÁLCULOARA CÁLCULOARA CÁLCULOARA CÁLCULO
DE 13DE 13DE 13DE 13DE 13ººººº SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES:
No cálculo do 13º salário, férias, serão computadas as médias de horas
extras e comissões com base nos últimos 12 (doze) meses.

ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:

VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão Magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão Magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão Magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão Magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão Magnético)
A partir de 01.03.2007, 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$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), para todos os trabalhadores,
inclusive para os (as) empregados (as)  em férias,  nos termos do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei
Federal no.  6.321/1976, regulamentada pelo Decreto nº 5, de 14.01.1991,
ressalvadas as condições mais favoráveis já praticadas.
PPPPParágrafo primeiro –arágrafo primeiro –arágrafo primeiro –arágrafo primeiro –arágrafo primeiro – A participação do empregado será de até 20%
(vinte por cento ) do valor dos referidos vales, devendo ser descontada em
folha de pagamento.
PPPPParágrafo segundo –arágrafo segundo –arágrafo segundo –arágrafo segundo –arágrafo segundo – O vale-alimentação concedido nestas condições ou
gratuitamente não integrará a remuneração para quaisquer efeitos.
PPPPParágrafo terceiro arágrafo terceiro arágrafo terceiro arágrafo terceiro arágrafo terceiro – As diferenças de vale-alimentação desde 01/03/07
deverão ser pagas/creditadas no cartão até o 5º dia útil do mês de maio/07.
PPPPParágrafo quartoarágrafo quartoarágrafo quartoarágrafo quartoarágrafo quarto – Em caso de cumprimento de aviso prévio, os vales
alimentação/refeição serão fornecidos de forma proporcional aos dias
trabalhados.

O não cumprimento no disposto nesta cláusula ensejará
a indenização em dobro dos valores devidos.

Rodada de negociação em Curitiba: resultados positivos



VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:
As empresas deverão efetuar o pagamento 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.

VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:
O vale transporte será fornecido a todos os empregados em número que atenda a
necessidade dos mesmos não podendo ser inferior a 2 (dois) vales por dia de
trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os vales transporte serão fornecidos até o último dia do mês
anterior ao que correspondem 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.

VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:
As empresas abrangidas pela presente 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 trabalho
tais vestuários ou cujo uso seja exigido pelo empregador.

SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:
As empresas manterão o Seguro de Vida em Grupo  aos seus funcionários cujos valores
de cobertura serão à partir de 01/05/07, os seguintes:
a)Em caso de morte natural  o capital segurado será de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
b)Em caso de morte acidental o capital segurado  será de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais).
c)Em caso de invalidez total ou parcial por doença o capital segurado será de  até R$
12.000,00 (doze mil reais), respeitando-se a fixação dos percentuais de redução da
capacidade laborativa, constantes da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, que será
fornecida pela empresa  a cada um dos segurados.
d)Em caso de invalidez total ou parcial por acidente, ou doença profissional que se
equipare ao acidente, o capital segurado será de até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais),
respeitando-se a fixação dos percentuais de redução da capacidade laborativa, constantes
da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, que será fornecida pela empresa, a cada um dos
segurados.
e) Auxílio Funeral de R$.1.500,00  (hum mil e quinhentos reais), em caso de falecimento
do empregado(a).
PPPPParágrafo primeiro  -arágrafo primeiro  -arágrafo primeiro  -arágrafo primeiro  -arágrafo primeiro  - Para os empregados segurados, as empresas ficam autorizadas
a descontar  do empregado em folha de pagamento o valor de até 15% (quinze por
cento) dos custos deste benefício,  a título de participação  no prêmio devido às
seguradoras. Os empregados afastados do serviço, em gozo de Auxílio Doença,
Acidente de Trabalho ou Auxílio Maternidade, farão parte da apólice de seguro de
vida em grupo, com os mesmos direitos dos empregados em atividade, mesmo
estando afastados e participarão com um desconto de R$ 0,01 (um centavo de real),
no prêmio devido às seguradoras, que será pago pelo empregado por ocasião da
rescisão contratual ou retorno ao trabalho.
PPPPParágrafo segundo  -arágrafo segundo  -arágrafo segundo  -arágrafo segundo  -arágrafo segundo  - As empresas que não cumprirem o disposto nesta cláusula,
indenizarão  EM DOBRO os beneficiados,  conforme  valores estabelecidos para o
seguro.
PPPPParágrafo Tarágrafo Tarágrafo Tarágrafo Tarágrafo Terceiro erceiro erceiro erceiro erceiro – As empresas informarão a cada empregado, inclusive aos
que vierem a ser admitidos, o valor do seu capital segurado, com fornecimento de
cópia do “certificado” para cada empregado segurado.

do Oeste, Francisco Beltrão, Guaíra, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Itapejara do Oeste, Jesuítas, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis, Maripá,
Marmeleiro, Mercedes, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmital,
Palotina, Pato Bragado, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhão de São Bento, Planalto, Pranchita, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu,
Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São José das Palmeiras, São
Pedro do Iguaçu, São Jorge do Oeste, Saudades do Iguaçu, Sulina, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi, Ubiratã, Vera Cruz do Oeste, Verê,  Virmond e Vitorino.
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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.

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 éO que éO que éO que éO que é
assédio morassédio morassédio morassédio morassédio moral?al?al?al?al?

     FORMAS COMO O ASSÉDIO MORAL SE CONCRETIZAFORMAS COMO O ASSÉDIO MORAL SE CONCRETIZAFORMAS COMO O ASSÉDIO MORAL SE CONCRETIZAFORMAS COMO O ASSÉDIO MORAL SE CONCRETIZAFORMAS 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 e na administração pública  exigir que servidores
façam campanha eleitoral para determinado candidato apoiado
direta ou indiretamente pelo assediador.

     COMO ATUAR EM PROTEÇÃO AOS TRABALHADORESCOMO ATUAR EM PROTEÇÃO AOS TRABALHADORESCOMO ATUAR EM PROTEÇÃO AOS TRABALHADORESCOMO ATUAR EM PROTEÇÃO AOS TRABALHADORESCOMO ATUAR EM PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES

     O QUE ACONTECE COM A SAÚDE DAS VÍTIMAS?O QUE ACONTECE COM A SAÚDE DAS VÍTIMAS?O QUE ACONTECE COM A SAÚDE DAS VÍTIMAS?O QUE ACONTECE COM A SAÚDE DAS VÍTIMAS?O QUE ACONTECE COM A SAÚDE DAS VÍTIMAS?



Informativo do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados  de Petróleo de
Cascavel e Região - Filiado à Fenepospetro e SDS - Sede Rua Souza Naves, 3983 - 8º andar - CEP: 85810-

070  - Fone: (045) 3224-4084 -Cascavel/PR  - e-mail: sindepospetro@sindepospetro.com.br
Site: www.sindepospetro.com.br  Sub-sede Pato Branco:  Telefone (46) 3224-6802 -Rua Dr. Silvio Vidal,

235, em frente ao Colégio Agostinho Pereira - anexo ao Sindicato dos Empregados no Comércio.

Antonio Vieira Martins
 Presidente

EstáEstáEstáEstáEstá
na na na na na leileileileilei

FÉRIAS
O trabalhador deverá ser avisado por escrito 30 dias
antes que sairá de férias. O pagamento das férias
deverá ser feito dois dias antes do trabalhador sair
de férias. No mês em que estiver de férias o
trabalhador terá direito ao vale-alimentação.

INTRAJORNADA
Todo trabalhador que fizer carga horária diária
maior que seis horas diárias, deverá ter no mínimo
uma hora e no máximo duas horas de intervalo para
repouso ou alimentação. Para quem fizer até seis
horas, o intervalo é de no mínimo 15 minutos. O
trabalhador que não estiver tendo estes intervalos
terá o direito de cobrar como extra.

REGISTRO EM CTPS
As empresas terão o prazo de 48 horas para fazer
as anotações do registro em CTPS. O trabalhador
que for contratado para um período de experiência
tem o mesmo direito de registro em CTPS.

TRABALHO NOTURNO
Considera-se trabalho noturno o executado entre
as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte.
Quem trabalhar dentro deste horário terá um
adicional de 20% sobre a hora diurna, como
adicional noturno.

PERÍODO DE DESCANSO
Entre duas jornadas de trabalho haverá um período
mínimo de 11 horas consecutivas para descanso.

NR 17- Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalhoNR 17- Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalhoNR 17- Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalhoNR 17- Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalhoNR 17- Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho
17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para
descanso em locais que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas.
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de TNR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de TNR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de TNR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de TNR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho
24.1.3. Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo permanente de
higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada
de trabalho. (124.003-0 / I1)
24.1.8. Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores nas
atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes,
alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade. (124.008-0/I1)
24.2. Vestiários.
24.2.1. Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas ou seja imposto
o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada
a separação de sexos. (124.043-9 / I1)
24.2.11. Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que
exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários serão de compartimentos duplos.
(124.056-0 / I1)
24.2.16. É proibida a utilização do vestiário para quaisquer outros fins, ainda em caráter provisório, não sendo
permitido, sob pena de autuação, que roupas e pertences dos empregados se encontrem fora dos respectivos armários.
(124.061-7 / I1)
24.6. Condições de higiene e conforto por ocasião das refeições.
24.6.1. As empresas urbanas e rurais, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
e os órgãos governamentais devem oferecer a seus empregados e servidores condições de conforto e higiene que
garantam refeições adequadas por ocasião dos intervalos previstos na jornada de trabalho. (124.141-9 / I1)
24.6.3. Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve garantir condições de conservação
e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local próximo ao destinado às refeições. (124.144-3 / I1)
24.7. Disposições gerais.
24.7.1. Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de água, deverão existir bebedouros
de jato inclinado e guarda protetora, proibida sua instalação em pias ou lavatórios, e na proporção de 1 (um) bebedouro
para cada 50 (cinqüenta) empregados. (124.150-8 / I2)
24.6.5. Os sindicatos de trabalhadores que tiverem conhecimento de irregularidades quanto ao cumprimento desta
Norma poderão denunciá-las ao Ministério do Trabalho e solicitar a fiscalização dos respectivos órgãos regionais.
(124.148-6 / I1)
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Aniversariantes abrilAniversariantes abrilAniversariantes abrilAniversariantes abrilAniversariantes abril
Alderico Ferreira Machado Posto Xodó Cascavel
Andréia C.. dos Santos Posto Petrobras Francisco Beltrão
Aliandre José de Almeida Bell Center Francisco Beltrão
Odirlei Antonio Jarschel Auto Posto C.G. Cascavel
Jorge Begni Posto Bocalon Ubiratã
Eder Procópio de Souza Auto Posto FOX Cascavel
Ivan Wosniak Posto Marcelo II Dois Vizinhos
Antonio Ribeiro Machado Posto Cataratas Cascavel
Celso de Castilhos Lobato Posto Texas Cascavel
Vanderlei Correa de Mello Posto Centro Oeste Cascavel
Vilson José Gehlen Posto 06 Rodas Pato Branco
Gilmar Lino da Silva Posto X. H. Cascavel
Adelar Vicente dos Santos Posto Cataratas Cascavel
Rogério Skinheuser Auto Posto Seco II Dois Vizinhos
Valeria Garcia da Silva Posto Barão Cascavel
Gerson Luiz Jung Posto Diplomata Cascavel
Etevaldo Santos Sampaio Posto Quedas Quedas Iguaçu
José Cícero O. Brito Posto Isa Assis Chat.
Clodoaldo F. de Pádua Posto Grande Lago Mar. C. Rondon
Elexandro Souza Naves Posto Novo Milênio Pato Branco

Marcelo Porto de Oliveira Posto Top Line Cascavel
Sidinei Dopfer Posto Balança Francisco Beltrão
Marina Pereira de Almeida Posto Grand Prix Cascavel
Arvandino R. da Silva Posto Sul Dois Vizinhos
Claudiney Rodrigues Posto Muraro Toledo
Marcos Roberto Dominski Posto Grande Pioneiro Toledo
Siani De Aguiar Posto Pinherão Pato Branco
João dos Santos Posto Ferroeste Cascavel
Larecy Bonifácio de Lima Osmar João Bertolli Ubiratã
Vilmar Lasta Posto Trevo Patinho Pato Branco
Varlei Marco Moschen Posto Vila Nova Francisco Beltrão
Elaine Cadona Posto Gralha Azul Cascavel
Avelino Flusze Meireles Posto Guarani Pato Branco
Fabiano de Vasconcelos Posto dois Vizinhos Dois Vizinhos
Fernanda Gracieli Slomp Posto Grando Toledo
Julio Marcos Piter Posto do Lago Toledo
Cleo Roberto Corso Posto Sul Dois Vizinhos
Celso José Neves Posto Botânico Cascavel
Vianei Ferrari Posto Pé Vermelho Pato Branco.

(45) 3224-4084

As Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e medicina do trabalho são de
observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, que
possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)


