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Campanha salarial 2008/2009 na reta fi nal

ASSEMBLÉIA 
EM CASCAVEL

Após uma série de assembléias em toda a região, o 
Sindicato dos Frentistas de Cascavel e Região encerra 
as discussões da pauta de reivindicação, no dia 29 de 
fevereiro, em Cascavel.

Assim como em todas as assembléias regionais, 
serão discutidos itens como segurança,  direitos traba-
lhistas, cumprimento da convenção coletiva, os perigos 
do uso de celular em postos de combustíveis, além 
das questões salariais, como o  reajuste anual.

Agora, Cascavel tem a responsabilidade de fechar 
a pauta, para entregá-la o mais rápido possível ao 
Sindicato Patronal, visando a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), cuja data-base é 1º de maio.

Cidade: Cascavel
Data: 29 de fevereiro
Horário: 20 horas
Local: Sede do Sindicato
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Em breve, postos 
terão “robôs” 

frentistas
O engenho  consiste de um 

braço mecânico, capaz de abrir o 
acesso à tampa e a própria tampa, 
além de um banco de dados que 
armazena marcas e modelos de 
automóveis para identifi car a ne-
cessidade dos “clientes”.

A novidade foi inspirada nos 
robôs que ordenham vacas em 
fazendas de leite e custa cerca 
de US$ 110 mil (cerca de R$ 190 
mil).

Os inventores do engenho 
afi rmam que, no futuro, com o 
surgimento de cada vez mais tipos 
de combustível (como conseqüên-
cia da luta contra o aquecimento 
global), o robô será de extrema 
utilidade para evitar confusão na 
hora de abastecer o carro.

O robô frentista deve chegar 
aos primeiros postos de gasolina 
da Holanda ainda no fi m deste 
ano.

 

Na Holanda

PIADAS
Bêbado espertinho
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O mendigo e o pão
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Lembrete!

O Campeonato 
dos Frentistas 
deste ano vai 

começar na pri-
meira quinzena 

de março. Houve 
11 times inscri-
tos. Prestigie!



Informativo do Sindicato dos Empregados em 
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados  

de Petróleo de Cascavel e Região

Sede: 
Rua Souza Naves, 3983 - 8º andar 

CEP: 85810-070 
E-mail: sindepospetro@sindepospetro.com.br 

Fone: (045) 3224-4084 - Cascavel/PR 
Site: www.sindepospetro.com.br

Sub-sede Pato Branco:  
Rua Dr. Silvio Vidal, 235, em frente ao Colégio 

Agostinho Pereira - anexo ao Sindicato dos 
Empregados no Comércio. 

Sub-sede Francisco Beltrão:
Rua Porto Alegre, 333, anexo ao 

Sindicato da Construção Civil

Antonio Vieira Martins 
 Presidente 

Centrais Sindicais 
lançam campanha 
nacional por 40 horas

 
 

A Força Sindical e mais cinco 
centrais acabam de lançar cam-
panha nacional pela redução da 
jornada semanal de trabalho de 
44 horas para 40 horas, a fi m de 
criar 2,2 milhões de novos em-
pregos. Realizado no centro da 
cidade de São Paulo, o ato tam-
bém foi organizado pela CTB, 
CGTB, UGT, NCST e CUT.

Uma semana de trabalho me-
nor, associada ao fi m ou limitação 
das horas extras, pode gerar 3,4 
milhões de novas oportunidades 
de emprego, segundo cálculos 
do Dieese.

Na manifestação militantes 
iniciaram a coleta de adesões 
a um abaixo-assinado que pre-
tende reunir entre um milhão e 
cinco milhões de assinaturas até 
lº de maio, Dia do Trabalho. O 
documento, que será entregue 
ao Congresso, tem o propósito 
de apoiar dois projetos de lei que 
tratam da semana de 40 horas.

De acordo com os organizadores, a idéia também é realizar 
grandes manifestações nas capitais e principais cidades do país 
para apresentar a bandeira para sociedade. “Não temos receio 
de debater o assunto com todo o povo ,destacando que o objetivo 
que se pretende alcançar trará benefícios para o trabalha-
dor, patrões e a sociedade em geral.

Ao obter uma semana de trabalho me-
nor, o empregado terá mais tempo para 
o estudo formal, qualifi cação profi ssio-
nal, fi car com a família, descansar e 
para o lazer. “Assim, vai diminuir a 
incidência de doenças ocupacionais 
e acidentes de trabalho”.

TEMPO PARA ESTUDO E LAZER

Mas só vamos atingir nossos objetivos, se o movimento sindical 
se convencer da necessidade de se constituir a unidade na ação. Na 
opinião dos dirigentes sindicais, a reivindicação benefi ciará também 
os patrões porque, frisam eles, trabalhadores com mais educação, 
conhecimento técnico e com mais tempo para o descanso têm ca-
pacidade de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de 
produtos e serviços.

UNIDADE NA AÇÃO


