
Um novo ciclo
O início de mais um ano é 

sempre a oportunidade de novos 
compromissos, novos desafios e 
novas expectativas. É com esse 
espírito que damos boas-vindas a 
2011. Que o Ano Novo seja pleno 
de realizações. 

Vale ressaltar, porém, que a luta 
em busca de melhorias continua. 
Por isso, é preciso nos mantermos 
unidos e motivados sempre!

Ano novo também significa re-
começos. E o nosso primeiro de-
safio já começou. É a campanha 
salarial 2011. Já está na hora de 
iniciarmos a discussão sobre a 
campanha salarial e de organizar-
mos a nossa pauta de reivindica-
ções. 

É certo que será um ano de 
muita luta para nós trabalhadores 
brasileiros, mas estou seguro que 
se continuarmos lutando como te-
mos feito até agora, as conquistas 
virão em um tempo menor. E se for 
com sua participação, as vitórias 
serão ainda maiores. União! Esta 
deve ser nossa palavra de ordem 
para juntos lutarmos pela valoriza-
ção do nosso trabalho.

Antonio Vieira Martins
Presidente
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Campanha salarial:
2011/2012 

participe das assembleias!
Iniciamos 2011 com compromissos que devem ser assumidos por todos aqueles que 

esperam que este ano seja melhor que o passado. 
O compromisso que você deve agendar e dar prioridade é a assembleia que o nosso 

sindicato programou para juntos discutirmos e elaborarmos nossa pauta de reivindica-
ções. Temos certeza, que você ao ler estas linhas irá participar, porque aquele que lê é 
informado e sabe que mudanças virão somente com união e organização.

O sindicato não faz nada sozinho. Quanto mais unidos estivermos, melhores serão 
os resultados.  

Maio vem aí:  até lá temos que ter aprovado as nossas propostas de melhorias na 
condições de trabalho e o reajuste salarial. Por isso, participe das assembleias. Confira 
abaixo a data e o local da assembleia em seu município, ou proximo a ele. Qualquer du-
vida ligue para (45) 3224-4084.

Datas das assembleias
· Ubiratã – dia 25.01.2011, às 20:00 horas, na Câmara Municipal - Praça Emilio 
de Menezes;
· Laranjeiras do Sul - dia 26.01.2011, às 20:00 horas, na Câmara Municipal -  
Praça Rua Rui Barbosa, 01; 
· Quedas do Iguaçu - dia 28.01.2011, às 20:00 horas, na Câmara Municipal - 
Rua Juazeiro, 515; 
·  Toledo - dia 29.01.2011, às 20:00 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Ro-
doviários   - Rua São João, 295; 
· Pato Branco - dia 03.02.2011, às 20:00 horas, no Sindicato do Comércio -  Rua 
Dr. Silvio Vidal, 235;
·  Francisco Beltrão - dia 04.02.2011, às 20:00 horas, no Sindicato dos Trab. da 
Construção Civil - na Rua Vereador R. L. Werlang, 333;
·  Assis Chateaubriand - dia 09.02.2011, às 20:00 horas, na sede da APP-Sindi-
cato - Rua João Pessoa, 104; 
· Palotina - dia 11.02.2011, às 20:00 horas, na Câmara Municipal - Rua 21 de 
abril, 718;
· Marechal Cândido Rondon - dia 12.02.2011, às 20:00 horas, na Câmara Mu-
nicipal - Rua Sergipe, 647;
· Realeza - dia 17.02.2011, às 20:00 horas, na Câmara Municipal – Rua Barão 
do Rio Branco, 3507;
· Dois Vizinhos - dia 18.02.2011, às 20:00 horas, no Sindicato dos Trabalhado-
res Rodoviários - Rua México, 1085; 
· Santa Helena - dia 21.02.2011, às 20:00 horas, na Câmara Municipal - Av. 
Paraná, 1400;
· Cascavel - dia 25.02.2011, às 20:00 horas, na sede do Sindepospetro - Rua 
Souza Naves, 3983.



SINDEPOSPETRO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE CASCAVEL E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados desta entidade sindical e demais 
integrante da categoria profissional dos seguintes Municípios Paranaenses: Altamira do Paraná, 
Ampere, Anahy, Assis Chateaubriand, Barracão, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Apareci-
da, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Capanema, 
Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivi-
da, Cruzeiro do Iguaçu, Diamante d’Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Entre 
Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Francisco Beltrão, 
Guaira, Guaraniaçú, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Itapejara d’Oeste, Jesuítas, Laranjal, Laran-
jeiras do Sul, Lindoeste, Manfrinópolis, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, 
Mercedes, Nova Aurora, Nova Cantú, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata 
do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Pato Branco, 
Pérola d’Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Porto Barreiro, 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 Antonio do Sudoeste, 
São João, São Jorge d’Oeste, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, 
Sulina, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi, Ubiratã, Vera Cruz do Oeste, Vere, 
Virmond e Vitorino, para se reunirem em Assembléias Gerais Extraordinárias, que serão realizadas 
nos seguintes datas, horários e locais: Ubiratã/Pr – dia 25.01.2011, às 20:00 horas em primeira 
convocação e as 20:30 horas em segunda convocação,  na Câmara Municipal - Praça Emilio de 
Menezes; Laranjeiras do Sul/Pr - dia 26.01.2011, às 20:00 horas em primeira convocação e as 
20:30 horas em segunda convocação, na Câmara Municipal -  Praça Rua Rui Barbosa, 01; Que-
das do Iguaçu/Pr - dia 28.01.2011, às 20:00 horas em primeira convocação e as 20:30 horas em 
segunda convocação, na Câmara Municipal - Rua Juazeiro, 515; Toledo/Pr - dia 29.01.2011, às 
20:00 horas em primeira convocação e as 20:30 horas em segunda convocação, no Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários -  Rua São João, 295; Pato Branco/Pr - dia 03.02.2011, às 20:00 horas 
em primeira convocação e as 20:30 horas em segunda convocação, no Sindicato do Comércio 
-  Rua Dr. Silvio Vidal, 235; Francisco Beltrão/Pr - dia 04.02.2011, às 20:00 horas em primeira 
convocação e as 20:30 horas em segunda convocação, no Sindicato dos Trab. na Construção Civil 
- na Rua Vereador R. L. Werlang, 333; Assis Chateaubriand/Pr - dia 09.02.2011, às 20:00 horas, 
em primeira convocação e as 20:30 horas em segunda convocação na sede da APP-Sindicato - 
Rua João Pessoa, 104; Palotina/Pr - dia 11.02.2011, às 20:00 horas em primeira convocação e 
as 20:30 horas em segunda convocação, na Câmara Municipal - Rua 21 de abril, 718; Marechal 
Cândido Rondon/Pr  - dia 12.02.2011, às 20:00 horas em primeira convocação e as 20:30 horas 
em segunda convocação, na Câmara Municipal - Rua Sergipe, 647; Realeza/Pr - dia 17.02.2011, 
às 20:00 horas em primeira convocação e as 20:30 horas em segunda convocação , na Câmara 
Municipal – Rua Barão do Rio Branco, 3507; Dois Vizinhos/Pr - dia 18.02.2011, às 20:00 horas em 
primeira convocação e as 20:30 horas em segunda convocação, no Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários - Rua México, 1085;  Santa Helena/Pr - dia 21.02.2011, às 20:00 horas em primeira 
convocação e as 20:30 horas em segunda convocação, na Câmara Municipal - Av. Paraná, 1400; 
Cascavel/Pr - dia 25.02.2011, às 20:00 horas em primeira convocação e as 20:30 horas em segun-
da convocação, na sede do Sindepospetro - Rua Souza Naves, 3983; a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1- Leitura e votação da Ata da Assembléia anterior; 2-Apreciação, discussão 
e deliberação sobre o índice de reposição salarial e outras reivindicações de caráter econômico 
e social, visando a celebração de Convenção Coletiva e/ou instauração de Dissídio Coletivo; 3- 
Deliberação sobre autorização à Diretoria do Sindicato, Outorgando–lhes poderes especiais de 
transigir, fazer acordo e os mais que necessários for, com o objetivo da celebração de Convenção 
Coletiva de Trabalho e, não havendo possibilidade de negociação ou se estas forem insatisfatórias 
aos trabalhadores da categoria profissional, instaurar Dissídio Coletivo; 4- Apreciação, discussão 
e deliberação sobre a fixação da Taxa e/ou Contribuição Assistencial a ser descontada a todos 
os trabalhadores pertencentes à categoria profissional beneficiários dos resultados obtidos nas 
negociações; 5- Em relação ao item “4”, do presente Edital, terão direitos a voz e voto, todos os 
trabalhadores integrantes da categoria profissional, independente ou não de ser filiado ou não ao 
Sindicato, em face do que dispõe as normas estatutárias. A Assembléia obedecerá ao “quorum” e 
demais normas estabelecidas nos Estatutos do Sindicato e na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Cascavel, 19 de janeiro de 2011.

  Antonio Vieira Martins -  Presidente

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 
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Petrobras bate recorde de 
venda de gasolina em dezembro 

A Petrobras informou nesta quarta-feira  que fechou o mês de de-
zembro com volume recorde de vendas de gasolina e de querosene de 
aviação. De acordo com a estatal, foram vendidos, no último mês do ano, 
1,966 milhão de m³ de gasolina, superando em 50 mil m³ o recorde ante-
rior, de março de 2010.

“Contribuíram para este resultado a sazonalidade típica do mês e a 
alta nos preços do etanol hidratado desde meados de junho, que tornou a 
gasolina o combustível de preferência para proprietários de veículos flex-
fuel na grande maioria dos estados brasileiros”, diz a Petrobras em nota.

Em todo o ano passado, houve aumento de 17,8% nas vendas de 
gasolina pela empresa em relação ao ano anterior. Para os próximos me-
ses, a Petrobras diz que as perspectivas são de que as vendas sigam 
aquecidas.

O PETROLINO

O QUE É EDUCAÇÃO? 
Devemos fazer uma distinção entre o que significa educação escolar e 

educação simplesmente dita, a que se dá no dia-a-dia. Esta está presente 
em todos os povos da terra. É a forma pela qual uma pessoa é iniciada e 
preparada para a vida. A educação escolar é a que se dá num determina-
do espaço, com conteúdos específicos, onde se aprende a ler e escrever, 
mas que não necessariamente prepara para a vida. A palavra EDUCAR 
vem da palavra latina EX-DUCERE que significa trazer para fora, puxar 
de lá para cá. Em outras palavras: educar é o modo de fazer emergir, de 
trazer para fora o conhecimento que está presente em cada pessoa. É 
valorizar o que já está em cada um de nós. Educar não é, portanto, encher 
a cabeça de coisas, conceitos, noções, etc., mas a partir do conhecimento 
que cada um já tem enriquecê-lo com outros conteúdos e práticas.

INCENTIVO: Há vários anos o sindicato vem contribuindo com 
a educação dos trabalhadores, distribuindo kits básicos de material 
escolar. Tem direito aos kits, os trabalhadores associados e seus de-
pendentes que estão estudando. Quem não for associado poderá fa-
zê-lo e estar recebendo os kits. Os materias escolares serão entregues 
nas assembléias do sindicato.

ATENÇÃO: Os (as) trabalhadores (as) e seus dependentes 
acima de 18 anos deverão apresentar declaração de matrí-
cula para ter direito aos kits. HORÁRIO DAS ASSEMBLEIAS: 20:00 
HORAS.

No dia 03/01/2011 foi divulgada a nova portaria interministerial 568 - MPS MF com os novos valores do salario família 2011, 
são eles:
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade, ou 
inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2011, é de: 
I - R$ 29,41 (vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 
573,58 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos);
II - R$ 20,73 (vinte reais e setenta e três centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 573,58 (qui-
nhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e igual ou inferior a R$ 862,11 (oitocentos e sessenta e dois 
reais e onze centavos).

Salário 

família


