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lém do aumento salarial de 5,07%, os
trabalhadores em postos de combustíveis
de Cascavel e região conseguiram um

aumento de 20% no vale alimentação, que passou
R$ 130 para R$ 156. Pelo acordo, o novo piso
salarial será de  R$ 476,79, com adicional noturno
fixado em  R$ 123,96 e adicional de periculosidade
em R$ 143,03, totalizando R$ 619,82 para o período
diurno e R$ 743,78 para o período noturno.

Esses valores são referentes à carga horária
de 7h20 por dia. As horas extras em 60% estão
fixadas em R$ 4,50 (diurno) e R$ 5,40 (noturno) e
em 100%, R$ 5,63 (diurno) e R$ 6,76 (noturno).

Participação
Nosso sindicato convocou. Você compareceu,

participou e deu sua opinião. Acreditou na diretoria
e deu seu aval para que negociássemos o melhor
para nossa categoria, e, hoje graças ao empenho
de todos, o salário dos trabalhadores em postos de
Cascavel e região é o maior do Estado.

Apesar de muitos trabalhadores comentarem
que o nosso salário continua defasado em relação
ao salário mínimo, é bom lembrar que os
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Mais uma vez conquistamos
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5,07%
Este foi o percentual de reajuste

acordado com o sindicato patronal sobre
os salários vigentes em 28 de

fevereiro de 2006.

20%20%20%20%20%
O sindicato conseguiu um aumento de

20% no vale alimentação. A partir de 1º de
março de 2006, o vale alimentação (cartão

magnético) será no valor de R$ 156.

Mais uma vez conquistamos
aumento real nos salários

GANHO MÍNIMO

Salário base 476,79
Adic. Per.           143,03
Vale Alim.           156,00

                    775,82
O ganho mínimo de um
trabalhador em posto
de combustível é de: R$ 775,82

empresários não estão impedidos de pagar mais.
Outra questão que precisa ser analisada é em

relação ao corte nas horas extras e comissões.
Com o passar do tempo, a economia do país foi
mudando e as empresas foram reduzindo custos
para manter os preços baixos, hoje o maior atrativo
para atrair a clientela.

Por isso, os benefícios conseguidos precisam
ser avaliados positivamente, pois significam tanto
quanto aumento no piso salarial. Você, que ajudou
a garantir estas e outras conquistas, continue
participando das assembléias, pois a tua idéia
pode se transformar em melhorias para toda a
categoria.
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Período diurno                 476,79              143,03                    ----------             619,82           4,50       5,63

* TABELA SALARIAL PARA TRABALHADORES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COM CARGA HORÁRIA DE 7H20 POR DIA,
A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2006

Vale transporte
Os empregadores devem fornecer a
todos os trabalhadores vales-
transporte em número suficiente para
deslocamento de sua residência até
o trabalho e vice-versa. O desconto
não pode ultrapassar 3% do salário
base.

Carga horária
O horário de trabalho dos frentistas é
de 7 horas e 20 minutos, totalizando
44 horas semanais. É obrigatório um
intervalo mínimo de 1 hora e máximo
de 2 horas para almoço. Caso você
trabalhe, além deste horário deverá
ganhar horas extras.

Faltas justificadas
O trabalhador pode justificar falta nas
seguintes situações: dois dias em
caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou
dependente; três dias em virtude de

casamento; cinco dias em caso de
nascimento de filho e, um dia, a
cada 12 meses, para doação
voluntária de sangue.

Cuidado
Não assine papel em branco ou sem
ler o conteúdo. A maldade corre
solta por aí. Tem patrão que manda
o empregado assinar papel em
branco, depois preenche do seu jeito
e lesa o trabalhador. Isso não pode
acontecer: Só assine documento
preenchido e após ler o que está
escrito.
No caso do holerite, anote sempre a
data exata em que o pagamento
está sendo feito. Com isso você
preserva seus direitos e pode
recorrer à justiça no futuro. Seguro
morreu de velho, companheiro (a)!
Não esqueça que você tem direito de
ficar com cópia de tudo que assinar!

IMPORTANTE LEMBRAR

Todas as funções            Ad. Peric.              Ad. Not.                Total                 Horas Extras 60%       Horas Extras 100%Salário
Base

Período noturno               476,79              143,03                    123,96             743,78           5,40       6,76

EXTRA! EXTRA!

Patrões que faziam os trabalhadores assinarem holerite de
pagamento correto e pagavam valor menor, foram denunciados
ao Ministério Público do Trabalho pelo sindicato, e, a partir daí:

“Em abril deste ano, ajustou-se, com a concordância do sindicato, que a
empresa passará a informar antecipadamente ao sindicato as datas de

pagamento de salários dos trabalhadores dos três postos, viabilizando que a
entidade mantenha um representante assistindo aos pagamentos; ainda, com
relação aos extrapolamentos irregulares de jornada e não concessão de DSR,
estabelecem que essa prática estará, a partir de hoje, abolida pela empresa,

cabendo ao sindicato fazer a averiguação do efetivo cumprimento do
compromisso da empresa; fica claro que, em se constatando novo

descumprimento o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta fls. 17/
18, o sindicato fará a comunicação imediata ao MPT que promoverá a sua

execução, inclusive, com a cobrança de multas devidas”

Conquista inédita para a categoria!
As diferenças salariais e do
vale alimentação referentes
ao mês de março deverão

ser pagas juntamente
com os vencimentos de  abril
ou maio/06, ou seja, até o 5º
dia útil do mês de junho/06.

DIFERENÇAS

Para rir

A união nos torna fortes para novas
conquistas. É assim na família, na

comunidade e no sindicato. Associe-se!
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SINDICATO + TRABALHADORES = CONQUISTA

Trabalhador (a)
Se a empresa em que você trabalha não cumpre
seus direitos. Denuncie ao sindicato pelo fone:

(45) 3224-4084

Leia o resultado:

A Importância do Estudo
Numa roda de amigos, o sabichăo diz:
— Hoje em dia é fundamental cursar
uma faculdade! Sabe o que vira um
cara que só tem o segundo grau?
Motorista de ônibus!
— e repete — Motorista de ônibus!
Eu, graças a Deus, terminei minha
faculdade.
— E o que vocę virou?
— pergunta um dos amigos.
E o estudioso responde:
— Cobrador...


