
res não ganhavam nada, por
isso fique atento. A primeira
cesta foi entregue junto com a
segunda parcela do décimo ter-
ceiro. A partir de janeiro de 2012
as cestas serão distribuídas no
quinto dia útil de cada mês. A
convenção assinada entre o
SINPOSPETRO-RJ e o SIN-
DESTADO não permite qual-
quer desconto da cesta básica
no contracheque do trabalhador.
Se você não receber a cesta ligue
para 2233-9926 e faça sua denún-
cia. Quem quiser pode também
acessar a convenção através do
endereço eletrônico da entidade:
www.sinpospetro-rj.org.br

lha e conhece a
categoria, e isso é
muito importante
porque o aprendi-
zado da prática
sindical se adqui-
re no dia a dia.

Eusébio Neto
afirma que o cres-
cimento  sindical da
diretoria nos últi-
mos anos fez  com
que o SINPOSPE-
TRO-RJ ocupasse

espaços importantes no sindicalismo
brasileiro e no contexto político nacio-
nal. Esse avanço, além de dar credi-
bilidade para categoria, abre  portas
para lutarmos por novas conquistas.
Ele revela, no entanto, que infelizmen-
te o trabalhador ainda sofre muita pres-
são do patrão, principalmente o fren-
tista, que é uma categoria pulveriza-
da, onde a maioria das empresas é
familiar. O padrão está no posto diari-
amente e isso acaba inibindo o funcio-
nário, que muitas vezes deixa de se
sindicalizar porque teme ser perse-
guido e pensa que vai ser demitido da
empresa.  Mas o SINPOSPETRO-RJ
está lutando para mudar essa cruel
realidade. Eusébio Neto espera que
com o investimento em cursos de qua-
lificação profissional o trabalhador te-
nha mais condições de exercer sua
cidadania e seus direitos.

O sindicato inaugurou em dezem-
bro a escola de informática e formação
de técnicas em venda em Volta Redon-
da, que vai beneficiar os trabalhadores
de todo Sul Fluminense. Eusébio diz que
o município do Rio, que acaba absor-
vendo a mão de obra da Baixada Flu-
minense, não está esquecido. Segundo
ele, o projeto da cidade do Rio é mais
complexo, pois vai atrair um número
muito grande de alunos e requer mais
recursos, por isso é preciso agir com
cautela. A idéia no Rio é criar uma esco-
la de qualificação e formação profissio-
nal e esse projeto precisa de parceria
para que atinja seu objetivo que é colo-
car o aluno no mercado de trabalho.

Em abril de
2012 o SINPOS-
PETRO-RJ com-
pleta sete anos de
fundação. Com o
novo sindicato, a
categoria andou
mais que em cem
anos de toda sua
existência. Antes,
os trabalhadores
de postos de com-
bustíveis não ti-
nham uma repre-
sentação legitima e específica. O gran-
de passo para essa mudança foi dado
pelo fundador e presidente do SINPOS-
PETRO-RJ, Eusébio Pinto Neto, que
teve a coragem e o ímpeto para que-
brar as correntes e organizar os fren-
tistas no estado do Rio de Janeiro.
Para ele, de todas as conquistas obti-
das pelo sindicato, até o momento, a
mais importante foi conseguir libertar a
categoria dando ao trabalhador cida-
dania e dignidade.

Eusébio Neto destaca que o
SINPOSPETRO-RJ foi fundado com
ideais de liberdade,  melhores condi-
ções de trabalho e qualidade de vida
para os frentistas, por isso a entidade
quer estar sempre em contato direto
com o trabalhador. Segundo ele, por
causa das dimensões do estado que
tem 92 municípios o desmembramento
se torna inevitável, para que o dirigen-
te sindical possa ficar mais próximo do
frentista. Eusébio diz que foi com este
objetivo que sindicato dos frentistas de
Campos dos Goytacazes foi fundado. A
nossa intenção é organizar a categoria
e não representá-la só no nome, nós
fundamos o SINPOSPETRO-RJ como
um projeto alternativo e ele perder o
sentido se não for aplicado na prática.

Para Eusébio Neto, o avanço do
sindicato em tão pouco tempo se
deve a sua raiz, a sua base estrutu-
ral,  já que a entidade é formada por
dirigentes que trabalham em postos
de combustíveis há mais de 10 anos.
No SINPOSPETRO-RJ não há fan-
toches, bonecos, a diretoria, traba-

”Avançar para impedir a exploração do patrão”

Olho vivo
coletiva da categoria.

É importante que o trabalha-
dor  fique atento e participe
mais do seu sindicado, pois a
mudança começa por você. O
segundo semestre de 2011 foi
difíci l para diretoria do
SINPOSPETRO-RJ que lutou
para fechar o acordo dos tra-
balhadores do estado. A nego-
ciação foi demorada, mas com
determinação a diretoria con-
quistou uma cesta básica para
os frentistas. Esse é o primei-
ro benefício que a categoria ad-
quire em apenas três anos de
autonomia do sindicato.

Pelos patrões os trabalhado-

Com o registro da Convenção
Coletiva dos Trabalhadores dos
postos de combustíveis e lojas
de conveniência do estado do
Rio de Janeiro, em dezembro no
Ministério do Trabalho, os fren-
tistas devem observar se as clá-
usulas da CCT estão sendo cum-
pridas. A nossa convenção vale
como lei. Para fazer blitz nos
postos de combustíveis os fis-
cais do Ministério do Trabalho
tomam por base a convenção

SINPOSPETRO-RJ representa
trabalhadores das lojas de conveniência

O SINPOSPETRO-RJ é o
único sindicato que pode repre-
sentar os trabalhadores das lo-
jas de conveniência nos postos
de combustíveis. A determina-
ção é do Ministério do Traba-
lho. A direção do sindicato pede
aos empregados que fiquem
atentos aos descontos que são
feitos em seus contracheques.

Os empregados de lojas de
conveniência só podem des-
contar a contribuição assisten-
cial e o imposto sindical para
o SINPOSPETRO-RJ, que é o
seu sindicato de classe. O des-
conto para outra entidade é ir-
regular e ilegal, já que o MT
estabelece que o SINPOSPE-
TRO-RJ é o representante da
categoria, como mostra o do-
cumento ao lado.

Fique atento aos seus direitos
Os empregados de postos de combustíveis trabalham 44 horas semanais. Quem trabalha à

noite tem direito a hora extra todos os dias, já que a hora noturna não equivale a 60 minutos e sim
de 52,mit e 30s. Com isso, o funcionário que entra às 22h e sai às 6h tem direito a 1h extra todos
os dias, pois seu horário se encerra às 5h da manhã.

Descanso para refeição
Todos os trabalhadores têm direito a 15 minutos para lanchar quando exercem carga

horária diária de até seis horas. Já os empregados que trabalham mais de seis horas por dia
têm direito a 1h para refeição.
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Reunião na BR Distribuidora
O Presidente da BR Distribuidora, José Lima de Andrade Neto, rece-

beu na sede da empresa, no Rio, no dia 16 de dezembro, um grupo de
sindicalistas para discutir uma parceria sobre o setor de combustível. No
encontro, o presidente do SINPOSPETRO-RJ, Eusébio Pinto Neto, co-
brou da estatal mais atenção com relação aos trabalhadores dos postos
de combustíveis já que  a empresa é responsável pelas marcas comerci-
alizadas nos estabelecimentos.

Segundo Eusébio,  a distribuidora  é co-responsável  pelos desrespeitos
sofridos pelos trabalhadores. “ O frentista é vitrine do posto, o cliente não
conhece o patrão, na maioria das vezes o contato é feito com o funcionário,
por isso a distribuidora deve ficar atenta, já que em muitos casos, o motorista
abastece pela bandeira”.

Site  traz informações sobre o  sindicato e a categoria
O site do SINPOSPETRO-RJ é atualizado diariamente com

informações de interesse da categoria. No site o frentista tem aces-
so as notícias sobre o mercado de trabalho, ações trabalhistas,
projetos em andamento no Congresso e o mundo sindical. O traba-
lho desenvolvido nas bases, as reuniões políticas, as palestras e
os seminários, que os diretores participam, são noticiados no site
www.sinpospetro-rj.org.br.

No site os trabalhadores também podem obter informações bási-
cas sobre   tabelas de salários, Convenções Coletivas e acessar os
endereços das clinicas conveniadas de atendimento aos associados
e das sede e subsedes do sindicato. O site também traz a lista dos
documentos necessários para fazer a homologação.

Através do fale conosco, o trabalhador poderá enviar  suas
dúvidas e sugestões para o sindicato. Os frentistas também poderão
se associar à entidade através da internet. A ficha de filiação está
disponível no endereço eletrônico: www.sinpospetro-rj.org.br .

SINPOSPETRO-RJ  integra Comissão
Nacional Permanente do Benzeno

pela Força Sindical Nacional.
O benzeno é uma substância

cancerígena contida na gasolina, a
qual os frentistas estão expostos di-
ariamente. O produto pode ocasio-
nar irritação nos olhos, vômitos e ná-
useas. O benzeno contamina o tra-
balhador pelo contato direto ou pelo
ar. O simples fato de trabalhar no
posto de combustível já implica numa
exposição ao produto tóxico.

A diretora do SINPOSPETRO-
RJ, Maria Aparecida Evaristo(Cida),
integra a Comissão Nacional Per-
manente do Benzeno. A Comissão é
coordenada pelo Ministério do Tra-
balho  e tem seu número de inte-
grantes limitado, por isso ter um re-
presentante do SINPOSPETRO-RJ
fazendo parte do grupo é muito im-
portante para a categoria. Maria
Aparecida foi indicada para o cargo

Ministério do Trabalho autua postos no Rio
cionários que estavam irregulares. O
estabelecimento Auto Serviço Insu-
lano foi autuado por não pagar adicio-
nais aos funcionários nos domingos e
feriados e por não  fazer coincidir a
folga com o domingo.

Mas quem ganhou o OSCAR DAS
IRREGULARIDADES foi o posto
AUTO DA POSSE, que fica em Nova
Iguaçu.  Os fiscais constataram que os
frentistas trabalhavam com roupa pró-
pria, ou seja, não tinham uniformes. O
patrão só cumpriu a lei depois de autu-
ado pelos fiscais do Ministério  do Tra-
balho, que usaram como base a Con-
venção Coletiva da categoria para exi-
gir o uso do uniforme.  Os fiscais tam-
bém constataram que o posto não tinha

Com base nas denúncias feitas pelo
Departamento Jurídico do SINPOSPE-
TRO-RJ fiscais do Ministério do Traba-
lho (MT) intensificaram no segundo se-
mestre de 2011 a fiscalização aos pos-
tos de combustíveis no estado do Rio de
Janeiro.  Quatro postos foram autuados
pelos  fiscais por descumprirem a legis-
lação trabalhista ou por apresentarem
irregularidades  com relação as condi-
ções de higiene e limpeza.

O posto Camboatá foi autuado
por pagar os salários atrasados, não
controlar o cartão de ponto, por faltar o
registro e não apresentar documentos.
Já o posto Praia da Barra, que tra-
balhava com cooperativados, foi obri-
gado a assinar a carteira dos dez fun-

MPT abre processo contra cooperativas de postos

vestuário separado para mulheres e
homens, como determina a CCT. A ad-
ministração do estabelecimento tomou
providências e regularizou a situação,
após a autuação do MT.  Ainda Duran-
te a inspeção foi constatado que não
havia bebedouros para os trabalha-
dores.  Diante de mais essa infração os
fiscais aproveitaram e exigiram também
a compra de um forno de microondas
para que os funcionários do posto pos-
sam aquecer a refeição.

Esse é o resultado de um trabalho
que o sindicato vem desenvolvendo
com a colaboração da categoria que
tem denunciado através do telefone
2233-9926 as irregularidades nos pos-
tos de combustíveis.

POSTO DE GASOLINA REI DE NOVA IGUAÇU LTDA
GRUPO VINDE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA-
NOS LTDA
PROC 001416.2011.01.000/1;
POSTO DE ABASTECIMENTO ALEGAS DO CAJU LTDA
PROC 001413.2011.01.000/5;
POSTO SÃO JORGE LTDA
PROC 003400.2010.01.000/7;
AUTO POSTO COIMBRA DA VILA SÃO LUIZ LTDA
PROC 003237.2010.01.000/0;
POSTO DE GASOLINA E SERVIÇOS RECREIO 2009 LTDA
PROC 003236.2010.01.000/4;
BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA
PROC 003584.2010.01.000/7;
POSTO DE GASOLINA JARDIM SULACAP LTDA
PROC 000186.2011.01.000/4;
POSTO DE SERVIÇO CAMBOATA
POSTO THAYLUAN LTDA
PROC 003255.2010.01.000/1;
AUTO POSTO M W CARD LTDA
PROC 003256.2010.01.000/7.

Este ano o SINPOSPETRO-RJ entrou com 29 denúnci-
as no Ministério Público do Trabalho(MPT) contra  postos
de combustíveis que insistem  em explorar a mão de obra do
frentista através das cooperativas. Muitas vezes o patrão
para fugir do elevado custo da contratação de um emprega-
do opta por alternativas ilícitas. É bom lembrar que essas
cooperativas descumprem as leis trabalhistas e fraudam o
pagamento do INSS, apesar de recolher do trabalhador a
parte que lhe compete pagar. Dos 29 postos denunciados, o
MPT  já abriu processo contra 14 estabelecimentos. Através
do site do Ministério Público do Trabalho, os frentistas po-
dem acessar o andamento dos processos com os números
dos protocolos abaixo:

AUTO POSTO UNIVERSIDADE REALENGO LTDA
PROC 003239.2010.01.000/0;
POSTO DE GASOLINA NOVA PRIMAVERA LTDA
PROC 001411.2011.01.000/4;
AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA LTDA
POSTO DE GASOLINA E GARAGEM SÃO LOURENÇO
PROC 001415.2011.01.000/6;

Pesquisa avalia risco do
benzeno para o frentista

não traz nenhuma informação sobre a
questão da saúde. A diretoria do
SINPOSPETRO-RJ não pode divul-
gar qualquer informação enquanto os
dados não estiverem fechados

Assim que o sindicato receber o
relatório final dos pesquisadores sobre
o projeto do Benzeno a categoria fica-
rá informada, já que o principal objeti-
vo da diretoria é passar tranquilidade
para trabalhador e mostrar a transpa-
rência da administração da entidade.
O vice-presidente do SINPOSPETRO-
RJ,  Maurício Queiroz, grande incenti-
vador da pesquisa participa efetivamen-
te do trabalho de coleta de dados  e
material biológico junto com a pesqui-
sadora do INCA, Mariane Tabalipa.
Desde fevereiro do ano passado, eles
vêm percorrendo  postos de combustí-
veis nos bairros de Campo Grande,
São Cristovão, Lins de Vasconcelos e
Vila Isabel.  Até o final de janeiro serão
pesquisados postos nos bairros de En-
genho de Dentro e Bonsucesso.

Pesquisadores do INCA, da FIO-
CRUZ, da Prefeitura do Rio de Janei-
ro e da Universidade Federal
Fluminense(UFF) só devem concluir
em março deste ano a pesquisa  sobre
os riscos do benzeno na saúde dos
trabalhadores dos postos de combustí-
veis. Eles ainda estão coletando dados
e material biológico( sangue e urina)
para fechar a primeira fase da pesqui-
sa, que está sendo realizada com fren-
tistas do município do Rio de Janeiro.

Depois de concluída a primeira
fase, que é muito complexa, por cau-
sa das entrevistas individuais e análi-
se de material biológico, será feito um
relatório final da pesquisa constando
informações sobre a saúde do traba-
lhador do posto de combustível. Até
agora o SINPOSPETRO-RJ teve
acesso apenas ao relatório parcial
sobre o perfil traçado da categoria.
Esse relatório tomou por passe as
entrevistas feitas pelos pesquisadores
com os frentistas. O perfil é social e

Trabalho decente já para os frentistas
Essa é uma categoria que precisa

crescer com dignidade e respeito. Pre-
cisamos acabar com a alta rotatividade
no mercado de trabalho, para isso é
necessário investir mais na saúde e
educação do frentista.

para elevar o nível de desenvolvimen-
to nos postos de combustíveis. O sindi-
cato já denunciou o trabalho infantil, a
mão de obra cooperativada e várias
irregularidades com relação aos direi-
tos trabalhistas.

Enquanto no país se discute a
questão do trabalho decente, algumas
categorias, infelizmente,  ainda preci-
sam avançar muito para sair da explo-
ração e do trabalho indecente. O
SINPOSPETRO-RJ tem se esforçado

Vencer desafios e lutar
por novas conquistas
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Desde a sua fundação em abril de 2005, a diretoria do SINPOSPETRO-RJ além de libertar os
trabalhadores dos postos de combustíveis do estado do Rio de Janeiro, tem se antecipado aos problemas
e tomado iniciativas para vencer os desafios. Depois de ser reconhecido pela Justiça do Trabalho em 2008
como o único e verdadeiro representante dos frentistas, o SINPOSPETRO-RJ conseguiu o que parecia
impossível, avançar e conquistar  em três anos o que não se fez pelos frentistas em décadas.

O sindicato conquistou cidadania, dignidade, respeito, direitos e benefícios para os trabalhadores de

SINPOSPETRO-RJ TRABALHANDO POR VOCÊ
postos, que antes pareciam inimagináveis. O primeiro passo da diretoria foi acabar com as cooperativas
nos postos. Quando o sindicato foi fundado 30% dos postos trabalhavam com serviço terceirizado, após
várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho os estabelecimentos foram
autuados e obrigados a assinar a carteira dos funcionários. ESSA É UMA VITÓRIA DO SINPOSPETRO-
RJ, que contou com o seu apoio que não teve medo de denunciar essa irregularidade ao sindicato.

Com a  nossa Carta Sindical e a representação  dada pela Justiça do Trabalho obtivemos o direito de

recolher o imposto sindical e a contribuição assistencial da categoria. Você é o dono do sindicato e nós
fomos eleitos para  administrar seu patrimônio, por isso a sua participação na entidade é importante. Só no
segundo semestre de 2009, que o SINPOSPETRO-RJ  começou a arrecadar as primeiras contribuições
dos trabalhadores, e como formigas operárias, trabalhando em grupo, conseguimos transformar uma
pequena contribuição em investimento.

 Nas matérias abaixo você vai encontrar informações sobre o que a diretoria do sindicato tem feito para

melhor lhe servir. Não deixe que o patrão lhe diga o que fazer com relação ao seu sindicato. Afinal que
interesse tem seu patrão de te afastar da sua entidade de classe? A INFORMAÇÃO. Frentista informado
não é ludibriado nos seus direitos. Quando o padrão diz que pagar contribuição assistencial é roubo e
bobagem tem um único objetivo: ENFRAQUECER O SINDICATO.  E entidade fraca  é categoria sem voz,
sem força e sem expressão.  Mas esse mesmo patrão te explora e não te oferece nada, além do salário,
por isso a importância do sindicato para te defender e proteger de aproveitadores.

I seminário dos frentistas do estado  do
Rio aborda problemas da categoria

Tratamento dentário ao
alcance de todos

Sindicato investe em frota de veículos
para melhor atender seus associados em

todo o estado do Rio de Janeiro

SINPOSPETRO-RJ amplia
atendimento jurídico aos associados

Atendimento personalizado e
com qualidade para o trabalhador

O seminário, coordenado pela diretora Maria
Aparecida Evaristo, contou com a participação dos
pesquisadores do INCA, do Ministério da Saúde e
da FIOCRUZ que debateram os riscos do benze-
no na saúde do trabalhador. Eles traçaram um per-
fil da categoria em todo país e revelaram dados
sobre a pesquisa do benzeno que está sendo rea-
lizada com trabalhadores de postos de combustí-
veis no Rio de Janeiro.

Outro tema também amplamente debatido foi a
alta rotatividade nos postos de combustíveis. Os
palestrantes destacaram que o fato se deve a so-
brecarga de trabalho do frentista. O trabalhador
exercer várias funções no posto e isso acaba ge-
rando um estresse muito grande no corpo. O fren-
tista fica muitas horas em pé, o que futuramente
acaba gerando algum tipo de lesão na coluna ver-
tebral. O evento contou com a presença de sindica-
listas de 26 estados.

Mais de cem trabalhadores de postos de com-
bustíveis e lojas de conveniência participaram  em
agosto do I SEMINÁRIO DOS FRENTISTAS DO
ESTADO, realizado pelo SINPOSPETRO-RJ.  O
seminário - SUPERAR  DESAFIOS  ESSA  É A
NOSSA META- teve como principal objetivo levar
informação com relação a qualificação profissional
para a categoria, destacando a importância dos
eventos que vão acontecer no Rio de Janeiro como
a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

 Abertura do seminário com
políticos e sindicalistas.

Encerramento com toda diretoria do
SINPOSPETRO-RJ .

fazer a limpeza dos dentes e remover a placa que
pode se desenvolver até mesmo com a cuidadosa
escovação e o uso de fio dental, especialmente nas
áreas que são difíceis para o paciente alcançar
sozinho em casa. O exame rotineiro dos dentes é
recomendado pelo menos uma vez por ano, por
isso o SINPOSPETRO-RJ oferece tratamento gra-
tuito para você.  A Drª Eliane atende com hora
marcada na sede do sindicato na Rua Uberaba,36,
no Grajaú, terça-feira de 8h às 17h, quarta de 8h
às 12h e sexta-feira 8h às 17h.

Desde setembro a diretoria do SINPOSPETRO-
RJ tem expandido gradativamente o Departamento
Jurídico da entidade para melhor atender aos seus
associados. De segunda a sexta-feira, os associa-
dos podem agendar consultas jurídicas na sede da
entidade, que fica na Rua Uberaba, nº 36, no Gra-
jaú, das 9h às 18h, através do telefone 2233-9926.

Também na sede da entidade, o associado conta
todas as quintas-feiras, das 14 às 18 horas com asses-
soria jurídica previdenciária do Drº Derval de Oliveira.
O Departamento Jurídico do sindicato tem o suporte do
escritório do Drº Márcio Porto. Outro grande colabora-
dor das nossas causas é Drº Ricardo Menezes da
Comissão da Justiça do Trabalho da OAB/RJ.

correm mais de 200km por dia.
A frota  conta com nove veículos que são condu-

zidos pelos diretores Alex dos Santos, Aparecida Eva-
risto, Isaias Albuquerque, Maurício Queiroz, Marcos
Rosa e pelo presidente da entidade, Eusébio Pinto
Neto. Além da diretoria, os funcionários Geovani La-
cerda e  Edelson Côrrea, mais conhecido como Tico,
também realizam o trabalho de visita aos postos. Um
dos carros está sendo equipado com aparelho de
som para ser usado em futuras manifestações, as-
sembleias ou eventos realizados pela entidade.

Durante o trabalho de base, os diretores apu-
ram todas as denúncias que são feitas ao sindicato.
O frentista pode solicitar a visita de um representan-
te do SINPOSPETRO-RJ no seu posto ligando para
a sede do sindicato no 2233-9926.

Há dois anos, o SINPOSPETRO-RJ vem in-
vestindo na compra de carros novos para facilitar
o trabalhado de base da diretoria. Existem mais
de três mil postos de combustíveis espalhados por
todo o estado do Rio de Janeiro e os veículos
facilitam o deslocamento dos diretores que per- E a subsede de Volta Redonda continua sendo

a precursora   nos projetos do SINPOSPETRO-
RJ. Ela foi inaugurada antes do sindicato ter uma
sede no município do Rio, isso mostra o quanto a
diretoria está preocupada  com o trabalho de base
no interior do estado. Agora a subsede ganha uma
escola de informática e de formação de técnicas em
vendas. A subsede,  que já tem uma funcionária
atuante, que veste a camisa do sindicato,  Vanusa
dos Santos, ganhou mais uma trabalhadora dedi-
cada Sandra Costa. Além do serviço de homologa-
ção, a subsede de Volta Redonda oferece serviço
dentário ambulatorial no consultório da Drª Rita Car-
neiro. As  consultas podem ser agendadas na pró-
pria subsede na Rua Quinze, nº 5, no bairro Con-
forto ou pelo telefone (24) 3348-4955.

A mais nova subsede fica em Niterói e tem à
frente a funcionária Ana Cristina que, além de seu
conhecimento profissional, reforça o quadro da enti-
dade com sua experiência de vida..  A unidade já
conta com atendimento jurídico às quinta-feiras e ga-
nhará no próximo ano  um ambulatório dentário.
Quem for a subsede de Niterói , que fica na Avenida
Ernani Amaral Peixoto, nº 207, sala 501, pode tomar
como referência a estação das barcas.

Os trabalhadores do SINPOSPETRO-RJ re-
cebem atendimento personalizado na sede e nas
três subsedes da entidade espalhadas pelo estado
do Rio de Janeiro. O Sindicato conta hoje com uma
equipe de 21 funcionários  treinados para melhor
servi-lo na Baixada Fluminense, no Sul Fluminen-
se no Grande Rio, na Região dos Lagos e no Leste
Fluminense.

Na subsede de Duque de Caxias os direto-
res têm feito trabalho de base para conscientizar
os frentistas da Baixada Fluminense sobre a im-
portância da participação ativa da categoria no
sindicato. O braço direito dos diretores na sub-
sede é Carolina França de Assis, uma das pri-
meiras funcionárias contratadas pelo sindicato. A
subsede fica na Avenida Brigadeiro Lima e Sil-
va, nº 1867, no Centro.

Todos sabem que a saúde começa pela boca
e foi pensado nisso que a diretoria do SINPOSPE-
TRO-RJ montou um ambulatório dentário com equi-
pamentos de última geração para melhor atender
aos associados e seus dependentes. Além do trata-
mento dentário, os trabalhadores recebem da Drª
Eliane Resende orientações sobre os cuidados
necessários com a higiene bucal.

A visita regular a um dentista é importante para

Na subsede de Niterói os trabalhadores do mu-
nicípio e das cidades de  São Gonçalo, Itaboraí,
Tanguá, Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba,
Iguabinha e Iguaba Grande contam com atendi-
mento jurídico especializado da Drª Ana Carolina
todas às quintas-feiras. A Drª Ana Carolina também
dá consultoria jurídica segunda, terça, quarta e sex-
ta-feira na sede do sindicato, no Grajaú.

SINPOSPETRO-RJ inaugura escola de
informática no Sul Fluminense

O curso tem duração de seis meses e os traba-
lhadores podem obter maiores informações na pró-
pria subsede na Rua Quinze, n º 5, no bairro  Con-
forto, ou pelo telefone(24) 3348-4955.  As aulas se-
rão segunda-feira à tarde de 13h  às 15h e quinta-
feira pela manhã de 8h às 10h. O Professor William
do Carmo adotará um sistema de horário flexível
para atender aos funcionários de postos de combus-
tíveis que trabalham em turnos diferenciados.

A escola conta com computadores novos de
última geração e tem capacidade para atender 18
alunos por turma.  O material didático é totalmente
personalizado e visa satisfazer os anseios da cate-
goria. Além de atender aos frentistas do município
de Volta Redonda, a escola de informática do
SINPOSPETRO-RJ  vai beneficiar também os tra-
balhadores das cidades de Barra Mansa, Barra do
Piraí e Piraí, na região Sul Fluminense.

Além de qualificar e capacitar os trabalhadores
para o mercado de trabalho, o sindicato espera
com essa iniciativa dar oportunidade para aqueles
que buscam experiências inovadoras.

Com a presença de sindicalistas de Volta Re-
donda e representantes de sindicatos dos frentistas
do estado  de São Paulo, o presidente do SINPOS-
PETRO-RJ, Eusébio Pinto Neto, inaugurou no dia
10 de dezembro, na subsede de Volta Redonda, a
primeira escola de informática dos trabalhadores
dos postos de combustíveis do estado do Rio de
Janeiro. A escola, que começa a funcionar em ja-
neiro de 2012, visa melhorar a capacitação profis-
sional dos frentistas da região do Sul Fluminense.


