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NEGOCIAÇÃO SALARIAL

Nós, da diretoria do Sindicato, passamos os meses 
de janeiro e fevereiro percorrendo os municípios de nos-
sa base fazendo reuniões com a categoria para montar-
mos as nossas reivindicações. O objetivo era entregar ao 
Sindicato Patronal o mais cedo possível, o que aconteceu 
no dia 19 de março.

Mesmo com tanta antecedência, só conseguimos 
nos reunir com o Sindicato Patronal, em Curitiba, no dia 
27 de abril. Isso, depois de muita insistência. E, infeliz-
mente, a única garantia que ficou foi a permanência da 
Data Base para 1º de maio. Ficou marcado ainda um 
novo encontro para o dia 26 de maio, em Cascavel.

Para nossa surpresa e decepção, ficamos sabendo 
que o Sindicato Patronal ainda vai fazer as reuniões para 
discutir as nossas reivindicações durante o mês de maio. 
Assim, você pode perceber de quem é a culpa pelo atraso 
nas negociações. 

Então, diante dos fatos, é importante que fiquemos 
atentos e mobilizados para discutir a proposta patronal. 
Portanto, quando a diretoria do nosso Sindicato lhe con-
vocar, não arrume desculpas e venha nos ajudar a deci-
dir! Esta discussão é como um jogo do campeonato, que 
realizamos anualmente. Se o capitão ou técnico apare-
cer no local do jogo sozinho, perde por WxO. Assim é o 

Estaca zero!

Sindicato. A diretoria está indo nos jogos, mas é preciso 
que os atletas, que são os trabalhadores, compareçam 
juntos, senão o juiz apita e aí, não adianta chorar o leite 
derramado.

Antonio Vieira Martins
Presidente

Aposentadoria especial!
É importante lembrar que o Sindicato não luta 

apenas por salário, mas também por melhores condi-
ções de trabalho, saúde, educação, lazer, entre outras 
questões que são inerentes à dignidade humana. 

A exemplo disso, no último dia 14 de abril, nós, 
do Sindicato de Cascavel, juntamente com os sindica-
tos de Ponta Grossa, Londrina, Curitiba e a Federação 
Nacional, estivemos reunidos em Brasília com o depu-
tado federal Pepe Vargas, do PT, do Rio Grande do Sul 
e também relator do chamado “fator previdenciário”.

No encontro, solicitamos a inclusão de uma 
emenda na Reforma Previdenciária sobre a aposenta-
doria especial aos trabalhadores em postos de com-
bustíveis, que perdemos na reforma feita pelo presi-
dente FHC em 1998. É uma grande luta, mas é preciso 
começar esta discussão para sabermos o seu final. Já 
demonstramos que é possível vencer. É só lembrar do 

“self service”, que começou assim, mas nós consegui-
mos aprovar uma lei federal garantindo milhares de 
empregos aos trabalhadores em postos de combustí-
veis pelo Brasil afora. Vamos entrar nesta luta!

Negociação em Curitiba

Antonio Vieira Martins, com o deputado Pepe 
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O número de trabalhado-
res sindicalizados no Brasil 
cresceu 13% entre os meses 
de abril e dezembro de 2008, 
totalizando atualmente 4 mi-
lhões e 838 mil associados. 
Nesse período, 553 mil e 362 
trabalhadores se filiaram a al-
guma entidade sindical. 

O levantamento desses 
números junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego foi reali-
zado pelo jornal Folha de São 
Paulo, em matéria publicada 
em 15 de abril no caderno Dinheiro pelas repórteres 
Claudia Rolli e Fátima Fernandes. 

O número de trabalhadores sindicalizados cor-
responde a 25% da base representada pelas cen-
trais sindicais, que é de 19,7 milhões de emprega-
dos. Comparando os filiados a sindicato com o total 
de trabalhadores com carteira assinada, que é de 
38,578 milhões de acordo com a PNAD (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios) de 2007, o per-
centual de sindicalização é de 12,54%. 

Aumenta o número de trabalhadores 
sindicalizados

A UGT (União Geral dos 
Trabalhadores) é a terceira 
maior central sindical do Brasil 
conforme demonstra a apu-
ração do número de sindicali-
zados, sendo que em abril de 
2008 possuia 269.623 filiados 
e em dezembro do mesmo 
ano, 347.681, apresentando 
um crescimento de 29% ou 
78.058 associados.

Fonte: www.folha.com.br
O Sindepospetro também 

alcança esse índice de au-
mento no número de filiados. Isso ocorre devido ao 
trabalho desenvolvido, tais como: distribuição de 
boletins informativos; visitas nos postos, conquistas 
de novos direitos para a categoria, etc. Todas essas 
conquistas são conseguidas pela participação dos 
trabalhadores nos eventos realizados pela entidade. 
Você trabalhador pode estar em contato com o sin-
dicato por e-mail, por correspondência, por telefone 
e em visita ao nosso site na Internet: www.sindepos-
petro.com.br.

O modelo de sociedade hoje 
vigente tende a desvalorizar o pa-
pel do trabalho, enquanto pilar es-
sencial da mesma.

Perante ofensivas sistemáti-
cas aos direitos dos trabalhadores, 
só a sua união poderá permitir a 
manutenção dos direitos já adqui-
ridos e a reivindicação de melho-
res condições sociais. Só fazendo 
parte de uma organização é pos-
sível ter esse papel ativo.

Por outro lado, o papel dos 
sindicatos, marca claramente a 
diferença em relação a outras or-
ganizações, não é só reativo - é 
também reivindicativo. Na nossa 
opinião, é também função dos 
sindicatos apresentar propostas 
sobre as mais diversas vertentes 
além de qualidade de trabalho e 
reajuste de salário).

Em síntese, poderemos dizer 

que um trabalhador deve ser sin-
dicalizado, pois só assim tem a 
possibilidade de defender os seus 
direitos e de reivindicar melhores 
condições para o exercício da pro-
fissão. 

O Sindepospetro é, desde a 
sua fundação, um sindicato de 
ação - a par de uma postura sé-
ria no campo de negociação, não 
deixamos de mostrar, sempre que 
necessário, na rua e noutros es-
paços, a força e a justiça das nos-
sas posições.

Temos também uma priori-
dade em toda a nossa ação - os 
inúmeros meios de contatos com 
o trabalhador. É uma política de 
porta aberta: quer isto dizer que 
prestamos informações a todos. 
As nossas instalações, as nos-
sas reuniões, o nosso site, estão 
abertos a todos trabalhadores da 

nossa categoria. Esta postura é 
sinônimo de um  trabalho acresci-
do, mas é assim que nós estamos 
e somos.  Mas a nossa força au-
mentará sempre proporcionalmen-
te com o número daqueles que em 
Nós confiam.

       Antonio Vieira Martins - Presidente

Porquê ser sindicalizado?



OBRIGATORIEDADE DE BANCO E BEBEDOUROS DE 
ÁGUA EM TODOS OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS:

Norma 
Regulamen-

tadora do 
Ministério do 

Trabalho nº 
17 - Ergonomia 

(117.000-7) 

17.1. Esta Norma Regulamenta-
dora visa a estabelecer parâme-
tros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às ca-
racterísticas psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a propor-
cionar um máximo de conforto, se-
gurança e desempenho eficiente.
17.3. Mobiliário dos postos de tra-
balho.
17.3.5. Para as atividades em que 

O sindicato estará fisca-
lizando e se necessário, de-
nunciando as empresas que 
não estiverem cumprindo com 
o disposto nas NRS, acima ci-
tadas e outras. 

Afinal para cobrar pro-
dução e metas é necessário 
ter um trabalhador motivado e 
com as mínimas condições de 
trabalho impostas pela Lei.

ATENÇÃO!!!

os trabalhos devam ser realizados 
de pé, devem ser colocados as-
sentos para descanso em locais 
em que possam ser utilizados por 
todos os trabalhadores durante as 
pausas. (117.016-3 / I2)
Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho nº 24 - 
Condições Sanitárias e de Con-
forto nos Locais de Trabalho 
(124.000-5)
24.1. Instalações sanitárias.
24.7. Disposições gerais.
24.7.1. Em todos os locais de tra-
balho deverá ser fornecida aos 
trabalhadores água potável, em 
condições higiênicas, sendo proi-
bido o uso de recipientes coleti-
vos. Onde houver rede de abas-
tecimento de água, deverão existir 

Trabalho forçado gera prejuízo, 
registra OIT e ainda envergonha a humanidade

Custo de trabalho forçado é de US$ 21 bilhões por ano, diz OIT
Desde 1999, quan-

do a OIT lançou o progra-
ma mundial pelo trabalho 
decente periodicamente 
convivemos com relató-
rios sobre trabalho força-
do e trabalho escravo. Aos 
poucos, a OIT, o movimen-
to sindical e os governos 

começam a ter uma visão 
do rombo causado não ape-

nas na dignidade humana mas 
também em termos económicos 

do trabalho forçado e do trabalho 
escravo. O que se percebe é que es-

tamos muito longe de resolver o proble-
ma, que tem dimensões astronómicas. É 

necessário vigilância e denúncia perma-
nentes. Com acompanhamento dos sindicatos, dos 
governos e da opinião pública. 

É inaceitável, em pleno século 21, a perma-
nência de trabalho forçado ou de trabalho escravo. 

Só nossa vigilância e denúncias podem minorar o 
problema. 

Leia mais: Relatório aponta falta de regula-
mentação do crime em muitos países como obstá-
culo para erradicar o problema.

Os trabalhadores submetidos a trabalhos for-
çados deixam de ganhar US$ 21 bilhões por ano 
em todo o mundo, estima estudo da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) divulgado nesta 
terça-feira, 12 de maio. O montante total do “custo 
de oportunidade” - como é tecnicamente chamado o 
valor em dinheiro de uma oportunidade não exerci-
da - não inclui, segundo a OIT, a exploração sexual 
para fins comerciais.

“Isto representa um poderoso argumento eco-
nômico, bem como um imperativo moral, para que 
os governos confiram maior prioridade a este tema”, 
afirma a entidade, em um comunicado sobre o rela-
tório, intitulado “O Custo da Coerção”. No estudo, a 
OIT elogia ações do Brasil no combate ao problema, 
embora também critique o baixo índice de condena-
ções por trabalho forçado.

bebedouros de jato inclinado e 
guarda protetora, proibida sua ins-
talação em pias ou lavatórios, e na 
proporção de 1 (um) bebedouro 
para cada 50 (cinqüenta) empre-
gados. (124.150-8 / I2)



Sub-SEdE FRANCISCO bELTRÃO
Rua Vereador R.L. Werlang, 333

Anexo ao Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção Civil

Antonio Vieira Martins
Presidente 

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: Rua Souza Naves, 
3983 8º andar.  Cascavel/PR
E-mail: sindepospetro.com.br

Fone: (045) 3224-4084
Site:

www.sindepospetro.com.br

Campeonato dos Frentistas 2009

O Posto Ararajuba venceu o Posto XH/Barão por 2 a 1, no 
dia 03 de maio, e sagrou-se campeão do 10º Campeonato dos 
Frentistas de Futebol Suíço, em Cascavel.

A medalha de bronze foi para o Posto Tonin 2, que mar-
cou 1 a 0 no Pegoraro B. Além de troféus e medalhas, os três 
primeiros colocados ratearam o valor de R$ 600. Ainda houve 
a premiação de goleiro menos vazado, destinada a Claudemir 
Bitencurt, do Posto XH/Barão, que sofreu apenas cinco gols 
durante o campeonato. A artilharia é de Fredemar Pires, do 
posto Pegoraro B, que marcou sete gols.

Você, trabalhador da nossa região também pode partici-
par do Campeonato. É só formar um time com funcionários de 
postos de combustível. Interesados entrar em contato pelo (45) 
32244084.

Posto Ararajuba: campeão 2009

Posto Pegoraro B ficou em quarto lugarPosto Tonin 2: terceiro lugar

Vice-campeão: Posto XH/Barão


