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No momento que iniciamos uma cam-
panha salarial a união da categoria é de-
terminante. Mas não existe união fora do 
sindicato. Estar unido e dentro do sindi-
cato é estar sindicalizado, fortalecendo a 
luta.  O sindicato é a voz dos trabalhado-
res nas negociações salariais, bem como 
nos demais direitos estabelecidos em lei. 
A diretoria está e estará vigilante para que 
os seus direitos sejam cumpridos, por isso 
a importância da sua participação. Faça 
parte das decisões, leia as convenções 
coletivas, saiba o que foi discutido e acor-
dado com as empresas. 

Muitos benefícios são desperdiçados 
porque os fi liados ao sindicato os des-
conhecem. Um sindicato fortalecido traz 

Trabalhador sindicalizado 
é sindicato forte!

Sindicato discute Sistema Mediador

O  Sindepospetro em parceria com 
a Federação Nacional (Fenepospetro), 
realizou no dia 25 de maio, uma palestra 
sobre o Sistema Mediador, do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). O novo 
programa, vai reunir todas as convenções 
e acordos coletivos num só sistema ele-
trônico, que já está disponível no site do 
MTE - www.mte.gov.br. 

O Sistema Mediador possibilitará que 
os acordos e convenções assinados pe-
las entidades sindicais possam ser aces-
sados tanto por empregadores como 

por trabalhadores, o que garante maior 
transparência ao trabalho realizado pelas 
representações. Todo processo que antes 
era realizado em papel, agora pode ser 
feito pela internet. 

No encontro, representantes de várias 
entidades sindicais de Cascavel e região, 
entregaram um documento ao assessor 
da Secretaria de Relações do Trabalho, 
Dr. Eudes Carneiro, reivindicando mais 
servidores para a Delegacia Regional do 
Trabalho de Cascavel, que hoje está com 
o quadro funcional defasado.

grandes resultados, mas para isso é preci-
so que os fi liados façam a sua parte. 

Conquistas - O nosso sindicato tem 
alcançado grandes conquistas em função 
desta união e da participação efetiva dos 
trabalhadores.  Um exemplo bem prático: 
apesar da choradeira do empresariado, 
da crise econômica internacional, com-
quistamos um reajuste de 7%, sendo que 
a infl ação ofi cial foi de 5,38%, ou seja, 
conquistamos um aumento real, de 1,62% 
sobre os salários. Hoje, o salário diurno de 
nossa categoria, somando com o cartão 
alimentação, totaliza R$ 941,41. Quere-
mos um salário maior, por isso, precisa-
mos continuar unidos para conseguirmos 
alcançar novos objetivos. 

Salário diurno aumentou 7% = R$ 741,21
Cartão alimentaçao 10% = R$ 200,20
Total salário + cartão  = R$ 941,41

Sindicalize-se - Venha somar-se aos 
mais de 2 mil trabalhadores e trabalhado-
ras em postos de combustíveis de Casca-
vel e região, que constroem o Sindepospe-
tro, e que optaram pelo caminho da união 
para fortalecer nossa categoria. Entre em 
contato com o sindicato por e-mail, corres-
pondência,  telefone ou visite o nosso site 
na internet: www.sindepospetro.com.br e 
faça parte desta história.

Antonio Vieira Martins
Presidente do Sindepospetro

Evento contou com representantes 

de várias entidades sindicais 

de Cascavel e região
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VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência da 
presente Convenção 
Coletiva de Trabalho é 
o período de 1º de maio  
de  2009  a  30  de  abril  
de  2010.

Fica fi xado e assegurado o 
piso salarial da categoria profi s-
sional para todas as funções, no 
valor de R$ 570,16 (quinhentos e 
setenta reais e dezesseis centa-
vos), para 220 horas, excluso de 
periculosidade, quando devido, a 
partir de 01/05/2009.

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

 A correção salarial da cate-
goria profi ssional é resultado da 
aplicação do percentual de 7% 
(sete por cento) sobre os salários 
vigentes em 30/04/2009.   

As diferenças salariais de-

correntes dos reajustes cons-

tantes do parágrafo segundo, 

devido a contar de 01/05/2009, 

deverão ser pagas em contra-

cheque até o quinto dia útil do 

mês de julho de 2009.

 Fica mantido o direito ao adi-
cional de periculosidade de 30% 
(trinta por cento) sobre os respec-
tivos salários aos trabalhadores 
em postos revendedores. 

As empresas fornecerão aos 
empregados, mensalmente, o 
comprovante de pagamento com 
as especifi cações de salários, 
descontos e do valor de depósito 
do FGTS, obrigatoriamente.
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As empresas efetuarão o 

pagamento dos salários de seus 

funcionários até o 5º dia útil do 

mês subseqüente, fi cando obri-

gadas a conceder antecipação 

através 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.

 As empresas que atrasa-

rem o pagamento estabelecido 

no “caput” desta cláusula, inclu-

sive do Vale Salarial, fi cam su-

jeitas 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.

Os empregados poderão 

optar pelo recebimento ou não 

do adiantamento quinzenal. 

O adicional de horas extra-
ordinárias será de 60% (sessenta 
por cento) laboradas no mês.

O referido adicional será de 
100% (cem por cento) nos domin-
gos e feriados, não compensa-
dos.

Fica assegurado ao empre-
gado que pedir demissão do em-
prego, o direito ao recebimento de 
férias proporcionais, independen-
te do tempo de serviço prestado 
junto à empresa.

Dado o aviso prévio pelo em-
pregado ou pelo empregador, po-
derá o empregado deixar de cum-
pri-lo, no todo ou em parte, desde 
que haja a concordância entre as 
partes, percebendo o empregado, 
quando cumprir somente parte do 
aviso, os dias em que tenha traba-
lhado no mesmo.

 As empresas deverão efe-
tuar 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.

O vale transporte será for-
necido a todos os empregados 
em número que atenda a neces-
sidade dos mesmos não poden-
do ser inferior a 2 (dois) vales 
por dia de trabalho.

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

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

A prestação de contas das 
férias diária inclusive a do cai-
xa, será feita na presença do 
empregado permitindo a este 
com os respectivos documen-
tos (cheques, etc.) bem como 
a leitura das bombas no início 
e término de sua jornada de 
trabalho.

 As empresas abrangidas 
pela presente convenção co-
letiva de trabalho fornecerão 
gratuitamente vestuário, em 
especial, botas, luvas, uni-
formes, capacetes e avental, 
para lavadores, lubrificadores 
e frentistas e, outros emprega-
dos que utilizem em seu traba-
lho tais vestuários ou cujo uso 
seja exigido pelo empregador.
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 SEGURO DE VIDA:
 As empresas manterão o Se-

guro de Vida em Grupo dos seus 

funcionários cujos valores de co-

bertura passam a ser, a partir da 

assinatura da presente CCT, os 

seguintes:

a) Em caso de morte natural o capi-
tal segurado será de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais);
b) Em caso de morte acidental 
o capital segurado será de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).
c) Em caso de invalidez total ou 
parcial por doença o capital se-
gurado será de  até R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), respeitando-se 
a fi xação dos percentuais de re-
dução da capacidade laborativa, 
constantes da Apólice de Seguro 
de Vida em Grupo, que será for-
necida pela empresa  a cada um 
dos segurados.
d) Em caso de invalidez total ou 
parcial por acidente, ou doença 
profi ssional que se equipare ao 
acidente, o capital segurado será 
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JORNADA SEMANAL DE 36 
HORAS: Nas empresas (postos) 
que realizaram turnos ininterrup-
tos de revezamento de trabalho, 
será observada a jornada sema-
nal de 36 (trinta e seis) horas, nos 
termos do Art. 7º XIV, da Constitui-
ção Federal.

VALE-ALIMENTAÇÃO 
(CARTÃO-MAGNÉTICO): 

A partir de 01/05/09, as empre-
sas fornecerão até o quinto dia 
útil de cada mês, no mínimo 26 
( vinte e seis ) Vales - Alimen-
tação no valor facial unitário de 
R$ 7,70 (sete reais e setenta 
centavos), para todos os tra-
balhadores,  inclusive para os 
(as) empregados (as)  em fé-
rias,  nos termos do Programa 
de Alimentação do Trabalhador 
- PAT, instituído pela Lei Fede-
ral no.  6.321/1976, regulamen-
tada. 

A participação do emprega-
do será de até 20% (vinte por 
cento) do valor dos referidos 
vales, devendo ser descontada 
em folha de pagamento. 

– As diferenças de vale-ali-
mentação desde 01/05/09 de-
verão ser pagas/creditadas no 
cartão até o 5º dia útil do mês 
de julho/09.

 Em caso de cumprimento 
de aviso prévio, os vales ali-
mentação/refeição serão for-
necidos de forma proporcional 
aos dias trabalhados. O não 
cumprimento no disposto nesta 
cláusula ensejará a indeniza-
ção em dobro dos valores de-
vidos.

Tabela salarial para empregados em postos de combustíveis, a partir de 1º. de maio de 2009

 

Todas as Funções 
Salário 
Base 

Ad. Peric. Ad. Not. Total 
H. Extras 

60% 
H. Extras 

100% 

 Período Diurno 570,16 171,05 ............... 741,21 5,39 6,74 

Período Noturno 570,16 171,05 148,24 889,45 6,46 8,08 

 
As diferenças salariais e as do Cartão Alimentação 
DEVERÃO SER PAGAS até o 5º dia útil do mês de julho de 2009

*Percentual de reajuste de 7,00% (sete por cento) sobre os salários vigentes em 30 de abril de 2009.

SALÁRIO FAMÍLIA
R$ 25,66..........para quem ganha até 500,40 
R$ 18,08..........para quem ganha de 500,41 até 752,12

A partir de 1º. de maio/09 o vale alimen-
tação/cartão magnético será no valor de 
R$ 200,20 (duzentos reais e vinte centa-
vos). O Vale alimentação/cartão magné-
tico é devido inclusive quando o trabalha-
dor estiver em férias.

de até R$ 30.000,00 (trinta mil re-
ais), respeitando-se a fi xação dos 
percentuais de redução da capa-
cidade laborativa, constantes da 
Apólice de Seguro de Vida em 
Grupo, que será fornecida pela 
empresa, a cada um dos segura-
dos.
e) Auxílio Funeral de R$ 1.700,00 
(hum mil e setecentos reais), 
em caso de falecimento do 
empregado(a).

- Em caso de sinistro, as em-
presas que não cumprirem o dis-
posto nesta cláusula, indenizarão 
EM DOBRO os benefi ciários ou 
o próprio segurado, conforme o 
caso, com base nos valores esta-
belecidos para o seguro.

As empresas informarão a 
cada empregado, inclusive aos 
que vierem a ser admitidos, o va-
lor do seu capital segurado e as 
coberturas contratadas, com for-
necimento de cópia do “certifi ca-
do” para cada funcionário.

CONTROLE DE JORNADA: 
As empresas que mantiverem 10 
(dez) ou mais empregados em 
cada estabelecimento, providen-
ciarão sistema adequado de con-
trole de ponto próprio ao registro 
de horário trabalhado e freqüência 
do empregado.
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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 - junho/09.

SUB-SEDE PATO BRANCO 
Rua Dr. Silvio Vidal, 235, em 
frente ao Colégio Agostinho 

Pereira – Anexo ao Sindicato dos 
Empregados no Comércio

SEDE: Rua Souza Naves, 3983 8º andar.  Cascavel/PR I Fone: (045) 3224-4084 
E-mail: sindeposetro@sindepospetro.com.br  I Site: www.sindepospetro.com.br 

OBRIGATORIEDADE DE BANCO E 

BEBEDOUROS DE ÁGUA EM TODOS 

OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS:

Norma Regulamentadora do 
Ministério  do Trabalho nº: 
17 - Ergonomia (117.000-7) 

17.1. Esta Norma Regulamenta-

dora visa a estabelecer parâmetros 

que permitam a adaptação das con-

dições de trabalho às característi-

cas psicofi siológicas dos trabalha-

dores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e 

desempenho efi ciente.

17.3. Mobiliário dos postos de tra-

balho.

17.3.5. Para as atividades em que 

os trabalhos devam ser realizados 

de pé, devem ser colocados assen-

tos para descanso em locais em que 

possam ser utilizados por todos os 

trabalhadores durante as pausas. 

(117.016-3 / I2)

Relembrando - O sindicato estará fi scalizando e se necessário, denunciando 

as empresas que não estiverem cumprindo com o disposto nas NRS, acima 

citadas e outras. Afi nal para cobrar produção e metas é necessário ter um traba-

lhador motivado e com as mínimas condições de trabalho impostas pela Lei.

Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho nº: 
24 - Condições Sanitárias e 
de Conforto nos Locais de 
Trabalho (124.000-5)

24.1. Instalações sanitárias.

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, deve-

rão 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)

Um gaúcho apeou de seu cavalo, entrou 
num bar “barra pesada” e já avisou:
— Eu quero que preste bem atenção: eu vou 
tomar um trago e se a hora em que eu for 
embora o meu cavalo não estiver lá fora, 
vai acontecer a mesma coisa que aconte-
ceu em Vacaria! Silêncio total. Todos ten-
sos. Cheiro de morte no ar. O gaúcho toma 
seu rabo-de-galo e sai bem calmamente até 
a porta e vê o seu cavalo.
— Ainda bem. Senão iria acontecer a mes-
ma coisa que aconteceu em Vacaria!
O gaúcho então montou no cavalo e ia par-
tindo quando um garotinho lhe pergunta:
— Moço, e o que foi que aconteceu em 
Vacaria?
— Eu fui embora a pé, oras...

************
A mulher avisou ao marido que agora só 
ia dormir de calcinha preta. O marido per-
guntou:
— Calcinha preta?
Ela respondeu:
— Pinto morto, perereca de luto!

************
Depois de receber um telefonema da mu-
lher, aquele intragável chefe de departa-
mento levanta-se todo sorridente e anun-
cia:
— Minha mulher está grávida!
De algum lugar ouviu-se uma voz que di-
zia:
— E o senhor suspeita de alguém?

************
Concurso para locutor de rádio, chega um 
cara para se inscrever:
— Como é o nome do senhor?
— A-a-a-anto-tônio da Si-silva.
— Desculpe meu amigo, mas não aceita-
mos inscrições de gagos.
— Gago coisa nenhuma. Gago era meu pai 
e burro era o seu Manuel do cartório que 
me registrou com esse nome!

descontraindo

SUB-SEDE DOIS 
VIZINHOS

Av. México, 1085
Anexo ao Sintrodov

Horas extras e comissões

TST Enunciado nº 291 - Res. 1/1989, DJ 14.04.1989 - Mantida - Res. 

121/2003, DJ 19,20 e 21.11.2003

Supressão do Serviço Suplementar - Indenização

A supressão, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com ha-

bitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito 

à indenização correspondente ao valor de um mês das horas supridas para 

cada ano ou fração igual ou superior a 6 (seis) meses de prestação de serviço 

acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplemen-

tares efetivamente trabalhadas nos últimos 12 (doze) meses, multiplicada 

pelo valor da hora extra do dia da supressão. (Revisão do Enunciado nº 

76 - TST)


