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A relação de equipamentos e exigências em postos de combustíveis 
visando a seguraça do trabalhador deve ser sempre revisada com 

muito cuidado, pois disso dependem os trabalhadores para 
executar seu trabalho

Trabalhador seguro e feliz
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Veja: Nova tabela para 2018/2019
Piso Salarial

Periculosidade

Hora Normal

Hora Extra 60%

Hora Extra 100%

Adicional Noturno 25%

Cartão Alimentação

Salário Experiência

Periculosidade

Salário Zelador
Periculosidade

R$ 1.188,47

R$ 356,54

R$ 11,23

R$ 14,04

R$ 386,25

R$ 444,34

R$ 1.108,12

R$ 332,44

R$1.061,98
R$318,59

R$ 7,02

Salário Experiência R$ 1.108,12

Reajuste Cartão Alimentação: 2% 
Participação de 10% do trabalhador sobre o valor do cartão alimentação

PLR

Trabalhador com menos de um ano R$230,24

Primeira Parcela Segunda Parcela

Até 05.11.2018 Até 05.05.2019

Trabalhador com mais de um ano R$250,80

Primeira Parcela Segunda Parcela

Até 05.11.2018 Até 05.05.2019

R$115,12 R$115,12

R$127,91 R$127,91

Vale ressaltar
Somando o valor do Piso Salarial Normal (R$1.188,47) + o valor da periculosidade (R$356,54) 

o trabalhador frentista recebe em valores reais o valor de R$1.545,01
A empresa deve pagar o reajuste salarial e o vale-Alimentação retroativo ao dia 1 de maio.
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Basta!
Vivemos em tempos sombrios! O 

contínuo saque aos direitos do tra-
balhador brasileiro aliado à ganância 
de alguns patrões e as incertezas da 
economia têm di� cultado cada dia 
mais a vida da classe trabalhadora 

e, em consequência, a qualidade de 
vida própria e de sua família.

Após a reforma trabalhista, direi-
tos que antes eram fundamentais na 
relação de emprego e renda no país 
foram retirados sem nenhuma preo-
cupação com a vida e o bem-estar do 
trabalhador, que depende de seu tra-
balho, saúde e renda para sustentar 
sua família. Além da retirada de di-
reitos a reforma trabalhista também 
alterou pontos que podem trazer a 
precarização na relação de trabalho, 
como o trabalho com horário inter-
mitente.

O patronato apoia esta reforma por 
ver nela uma oportunidade de lucrar 
ainda mais às custas do trabalhador. 
Pois do lombo e do esforço de seus 
empregados sairão recursos para 
amenizar as perdas nestes tempos de 
recessão e incerteza econômica. Nos-
sa moeda está cada vez mais fraca – 
com perda no poder de compra pois 
nosso dinheiro vale menos e não traz 
garantia de investimentos. E nessa 
hora, se cortam direitos e benefícios 

dos trabalhadores.
E como podemos impedir que este 

assalto aos direitos dos trabalhadores 
continue e afete ainda mais a nossa 
realidade? Através de sua partici-
pação! A classe trabalhadora deve 
se unir, discutir seus direitos, buscar 
soluções e dialogar para que nessa 
guerra o trabalhador não seja sempre 
o prejudicado. Não podemos mais 
aceitar isso!

O Sindicato – representante le-
gal dessa classe de frentistas – está 
de portas abertas e cotidianamente 
lutando pelos direitos dos traba-
lhadores. Mas, nesse momento críti-
co, precisamos da participação em 
massa dos trabalhadores nas ne-
gociações e decisões, pois só as-
sim seremos ainda mais fortes e 
atuantes para defender o direito 
dos trabalhadores.

Participe, seja a voz que grita 
contra os absurdos que estão fa-
zendo contra a nossa classe. Basta 
de aceitar calado os desmandos 
da classe patronal, governantes e 
aqueles que tem e defendem ações 
que prejudicam os trabalhadores. 
Do contrário, o que hoje já está 
ruim pode piorar muito e sermos 
ainda mais prejudicados.

Jacir Fermiano dos Santos
 Presidente do 

SINPOSPETRO-PG

Diretoria Sinpospetro
Presidente

Jacir Fermiano dos Santos
Vice Presidente

Dilson dos Anjos da Costa
Primeiro Secretário

Luiz Antonio Alves Golçalves
Segundo Secretário

Lauro Antonio Dubiela
Secretário de Fiscalização FInanceira

Luis César Belo da Silva
Suplentes da Diretoria Executiva

José Carlos da Silva
João Maria do Nascimento

Conselho Editorial
O Jornal Petroluta é o boletim infor-
mativo o� cial do Sindicato dos Em-
pregados em Postos de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo, Lava-Rápidos 
e Troca de Óleo de Ponta Grossa e 

Região.
Textos

Ana Paula Andrade
Reg. Prof. (MTB 1064/PR)

Tiragem
4 mil exemplares

Jornalista Responsável
Luciano Mendes

Reg. Prof. (MTB 9214/PR)

EXPEDIENTE

De segunda a sexta-feira
das 8h30 às 12 horas
e 13h30 às 18 horas



3Direito/Saúde
Denúncias: www.sinpospetropg.com.br

Horário de Atendimento
De segunda a sexta-feira

das 8h30 às 12 horas
e 13h30 às 18 horas

Meus Direitos

Auxílio Alimentação
O auxilio alimentação deve ser 

pago para gestantes e 
trabalhadores com atestado 

com Cid.
Além de ser devido o vale 

alimentação por dia trabalhado, 
também é devido o vale em 

caso de falta justifi cada em que 
é apresentado atestado médico 
com código CID; para dias de 
compensação de jornada em 

caso da existência de banco de 
horas - quando se converte as 

horas extras em dia de folga - e 
em caso de gozo de férias será 
devido o pagamento do equiva-
lente a 26 vales-alimentação de 
forma fi xa em caso de gozo de 
30 dias de férias, mas se o tra-
balhador, na forma do art. 130 
da CLT, tiver faltado de forma 

injustifi cada, como ter direito a 
férias inferiores a 30 dias, será 

devido o benefício de forma 
proporcional aos dias de férias.

Seus direitos, conheça!
Durante a jornada de trabalho
A NR 17 explica que atividades 

em que os trabalhos são realiza-
dos em pé devem ser instalados 
bancos para descanso. Em locais 
que sejam utilizados por todos os 
trabalhadores durante as pausas. 
A ausência desses assentos para 
os trabalhadores além de causar 
maior cansaço físico, estimula 
outras doenças, com o passar o 
tempo. (coluna e problemas cir-

culatórios). 
Beber água potável e livre de 

sujeira é um direito do traba-
lhador! É obrigação das empre-
sas prover água potável para o 
consumo dos empregados. Seja 
por meio de copos individuais ou 
bebedouros de jato inclinado e 

guarda protetora.

Só a luta pode reverter esse quadro!

Proteja a saúde dos 
frentistas!

Ações simples de prevenção podem 
gerar segurança e aumentar a satis-

fação no trabalho!

Segurança nos postos de combustíveis

O Sinpospetro PG tem por atribuição 
sindical prestar serviços aos seus asso-
ciados, e contribui para o seu desenvolvi-
mento integral. Desde sua fundação se 
responsabiliza com a saúde dos frentistas, 
oferecendo consultas e exames médicos a 
baixos custos. Nossa prioridade está na 
prevenção! Benzeno é cancerígeno, e não 
há limite seguro de exposição. Buscamos 
da entidade patronal a aplicação dos itens 
previstos em Norma Regulamentadora: 

Os trabalhadores que executam 
atividades com exposição ocupacional 

com o benzeno devem:
* Fazer a reciclagem da capacitação 

de seus funcionários, de no mínimo 
4 horas. E renovada a cada 2 anos. 

* A cada seis meses realizar hemo-
grama completo com contagem de 
plaquetas e reticulócitos. Os resulta-
dos do hemograma e série histórica 
atualizada devem ser entregues ao tra-
balhador, mediante recibo no máximo 
de 30 dias após emissão dos resulta-
dos. Ao � nal do contrato de trabalho 
a série histórica dos hemogramas deve 
ser entregue ao trabalhador. E ele tem 

o direito de solicitar esse histórico.

(NR20)
 Durante a transferência de in-

� amáveis e líquidos combustíveis, ado-
tar medidas de controle operacional e de 
engenharias das emissões fugitivas, que 
são emanadas durante carga/descarga 
de tanques � xos e veículos de transporte 
para a diminuição dessas emissões.

-A higienização dos uniformes é 
feita pelo empregador toda semana.

- Proibição do uso de � anelas, estopas 
e tecidos similares para a contenção 
de respingos e extravasamentos. Para 
a limpeza de superfícies contaminadas 
com combustíveis líquidos contendo 
benzeno, apenas o uso de toalhas de pa-
pel absorvente, desde que o trabalhador 
esteja utilizando luvas impermeáveis 
apropriadas. O material só pode ser uti-
lizado uma única vez, e ser acondiciona-
do para posterior descarte em recipiente 
apropriado e próximo à área de operação.

Processos Trabalhistas

No caso de ações trabalhistas, 
mantenha-se sempre ao lado do 
que o sindicato apoia, fortaleça 
sua representatividade sindical.

Fique atento!
Mudança de endereço 
Sede de Guarapuava

Rua  Conego Braga, 423 
CEP: 85010-050
Fone: 3036-1977
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Tendo em vista que a in� ação 
acumulada dos últimos 12 meses foi 
somente 1,69%. A luta pelo reajuste 
salarial já começou complicada.

Com a participação do Sindi-
cato Patronal, Sindicombustiveis 
e os sindicatos dos trabalhadores 
de Ponta Grossa, Curitiba, Cas-
cavel, Londrina e Maringá, as 
rodadas de negociações em Cu-
ritiba de� niram os índices de 
reajustes salariais para esse ano.

O sindicato patronal ofereceu so-
mente a in� ação de 1,69% e, além 
disso, aumentar o desconto da 
participação dos trabalhadores de 
10% para 20% no cartão alimen-
tação. A recusa dos sindicatos dos 
trabalhadores foi imediata.  Ao 
� nal fechamos acordo de 2% de 
aumento e foi mantido o  10% de 
desconto no Cartão Alimentação.

Temos de nos mobilizar! Para 
que as di� culdades enfrenta-
das nas negociações deste ano, 
não se repitam é absolutamente 
necessária ampla participação de 
todos (os) integrantes da categoria!

O reajuste salarial para o período de 2018/2019 foi definido
 até que enfi m!

Com a sua participação, 
nosso Sindicato será cada 

vez mais Forte!


