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Foi publicada ontem no “Diário Oficial” a Medida Provisória nº 388, que regulamenta o trabalho
aos domingos. A partir de agora, a cada dois domingos trabalhados, os empregados do comércio
têm direito a folgar no próximo. A decisão é resultado de três anos de negociação entre patrões e
empregados e vale para todas as cidades onde o comércio está autorizado a funcionar aos
domingos. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a permissão ou não para abertura
nesse dia fica a cargo da legislação municipal e o pagamento de horas extras, ou folgas
compensatórias, tem que ser decidido por meio de negociação entre as partes.

Na avaliação do presidente do Sindicato dos Frentistas, Antonio Vieira Martins, as propostas
atendem aos anseios dos trabalhadores. “Eram reivindicações antigas dos trabalhadores, que não
tinham garantia de folga aos domingos e também é a garantia de que as leis municipais não poderão
ficar acima da lei federal - por isso a MP. Isso cria uma espécie de guarda-chuva nacional para
regulamentar toda a legislação de trabalhadores”, disse.

A Lei 10.101/2000, segundo o presidente, na era clara em relação ao assunto. Com a
regulamentação, além de oportunizar mais momentos de folga e lazer para os trabalhadores,
haverá, a médio prazo, o aumento na geração de empregos, porque será preciso mais funcionários
para cumprir a escala de uma folga aos domingos para cada dois domingos trabalhados. A lei
anterior, permitia uma folga aos domingos para cada três domingos trabalhados. “O papel do
sindicato agora é o de fiscalizar o cumprimento das escalas de trabalho”, conclui.

Mais fMais fMais fMais fMais folgolgolgolgolgaaaaa
aos domingos!aos domingos!aos domingos!aos domingos!aos domingos!
Empregados que trabalharem dois domingos seguidos
terão direito a folgar no próximo. A lei anterior, permitia uma
folga aos domingos para cada três domingos trabalhados

Quem faz aniversário em outubro pode sacar, a partir do dia 12,
o programa do abono salarial e os rendimentos do PIS (Programa de
Integração Social). Os trabalhadores poderão receber até o dia 30 de
julho de 2008. Tem direito ao abono salarial todo trabalhador que
estiver cadastrado no PIS/Pasep até 2002, que tenha trabalhado, no
mínimo, 30 dias em 2006 com carteira de trabalho assinada pela
empresa e tenha recebido, em média, até dois salários mínimos
mensais.

O valor do abono corresponde a um salário mínimo vigente na
data do pagamento, atualmente R$ 380. Os rendimentos do PIS
estarão disponíveis aos participantes cadastrados até 4 de outubro
de 1988, desde que ainda tenham saldo de quotas do PIS. Para
retirar os benefícios, o trabalhador deve estar com o Cartão do
Cidadão e senha cadastrada.

Calendário de pagamento
Abono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarial

Julho 08/08/2007
Agosto 15/08/2007
Setembro 22/08/2007
Outubro 12/09/2007
Novembro 19/09/2007
Dezembro 25/09/2007
Janeiro 09/10/2007
Fevereiro 17/10/2007
Março 24/10/2007
Abril 09/11/2007
Maio 13/11/2007
Junho 21/11/2007
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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.

Antonio Vieira Martins
 Presidente

Posto Tigrão
Capitão: Orli Ferrari
Equipe: Anderson Rober Pereira,
Diego Prado, Evandro Ritti, Marcos
Antonio Brunetto, Nedson Bohn, Orli
Ferrari, Rafael Dalolmo, Rafael
Santos Machado, Rodrigo Baú e
Silvano Tonion.

Posto Ocidental I e II
Capitão: Claudio Mello
Equipe: Tiago dos Santos, Tiago
Ariosvaldo Dominiquini, Cláudio
José Nunes de Mello, Cláudio
José Cordova, Wanderlei Faoro,
Vantur Camargo, Joanir da Silva,
João Paulo Recalcatti, Gilson
Nepomuceno e Gilmar Trindade.

Posto Novo Milênio
Capitão: Vandelir da Silva
Equipe: Vandelir da Silva,
Alexandro Nunes, Gonçalino
Guedes, Evandro Dambros,
Solismar Antonio Risso,
Mauricio Rachvai e Éderson
Michelsen.

Posto Cidade
Capitão: Celso Ribeiro
Equipe: Valtencir de Mello, Celso
Ribeiro, Sidnei Piassa, Marcelo Jacobi
dos Santos, Mauricio Jacobi dos
Santos, Ivam José Damaceno, Cleuto
César Gaeff, Cláudio C. dos Santos,
Girlei de Paris e Anderson Koba.

CAMPEÃO 2007 VICE-CAMPEÃO 2007

3º LUGAR

4º LUGAR

1º Campeonato1º Campeonato1º Campeonato1º Campeonato1º Campeonato
dos dos dos dos dos FrentistasFrentistasFrentistasFrentistasFrentistas

Em sua primeira edição, o 1º
Campeonato de Futsal de Pato
Branco, encerrado  no dia 05 de
agosto de 2007, demonstrou o
amadurecimento da categoria
para competições internas.

Quero parabenizar a todos os
atletas e familiares pelo empenho
e pela forma cordial com que
atuaram durante todo o
campeonato. Esperamos repetir
o sucesso alcançado nesta
competição nas muitas que ainda
vamos realizar.

O mais importante é que não
houve rivalidade e o clima foi de
confraternização do começo ao
fim. Por isso, devido ao sucesso
do campeonato,  a diretoria do
sindicato vai estimular novas
competições entre a categoria.

Antônio Vieira Martins,
presidente do Sindepospetro

supera expectativassupera expectativassupera expectativassupera expectativassupera expectativas

O  Posto Ocidental I e II
sagrou-se campeão e o Posto
Nova Cidade, vice-campeão.
Na disputa, o Ocidental I e II

fez 10 x 0 contra o Posto
Cidade. O terceiro lugar ficou

para o Posto Tigrão e o 4º
lugar para o Posto Novo

Milênio. Os jogadores Gilson
e Girlei, do Posto Ocidental i
e II, foram os artilheiros da
competição com 12 gols.
Evandro Ritti, do Posto

Tigrão, foi o goleiro
menos vazado.
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