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Como forma de facilitar a navega-
ção do usuário, o SINPOSPETRO-
RJ colocou no ar o novo site da enti-
dade completamente modificado. As
mudanças são um presente para os
associados, trabalhadores e internau-
tas que costumam acessar o site:
www.sinpospetro-rj.org.br.

Através do site, o trabalhador po-

derá obter informações básicas sobre
tabelas de salários, Convenções Co-
letivas e acessar os endereços das
clinicas conveniadas de atendimento
aos associados e da sede e sub-se-
des do sindicato. Os trabalhadores que
quiserem se associar à entidade po-
derão fazê-lo através da Internet. A
ficha de filiação está disponível no site

do sindicato. Através do endereço ele-
trônico: www.sinpospetro-rj.org.br o
trabalhador também poderá tirar dú-
vidas e encaminhar reclamações e
sugestões para a entidade.

Os frentistas já podem co-
meçar a se preparar e a aque-
cer os músculos para o torneio
de futebol do SINPOSPETRO-
RJ que será disputado em ou-
tubro, mês em que se come-
mora o DIA DA CATEGORIA.
Uma comissão formada por di-
retores do sindicato já está or-
ganizando o evento. As equi-
pes poderão começar a se ins-
crever no torneio no próprio
posto em que trabalham com
os diretores de base, a partir
de agosto.

Assim como no ano passa-
do, o SINPOSPETRO pretende
organizar uma grande festa no
dia da disputa do campeonato
para toda a família do trabalha-
dor. No ano passado o grande

Time do Posto Lins: Ramiro é o segundo jogador agachado da
esquerda para direita

campeão do torneio foi a equi-
pe do posto Lins. Os meninos
jogaram com vontade e o grupo

Pesquisa avalia riscos de contaminação
pelo benzeno em frentistas do Rio

Pesquisadores da Universi-
dade Federal Fluminense
(UFF), Hospital do Câncer, da
Prefeitura do Rio e da Fiocruz
estão realizando  uma pesqui-
sa em postos de combustíveis
sobre os riscos do benzeno na
saúde do trabalhador. O pro-
jeto, que também está sendo
desenvolvido em outros esta-
dos, teve início em fevereiro
deste ano nos estabelecimen-
tos do município do Rio de
Janeiro, e tem total apoio do
SINPOSPETRO-RJ.

O benzeno é uma substân-

cia cancerígena contida na ga-
solina, a qual os frentistas es-
tão expostos diariamente. O
produto pode ocasionar irrita-
ção nos olhos, vômitos e náu-
seas. O benzeno contamina o
trabalhador pelo contato direto
ou pelo ar. O simples fato de
trabalhar no posto de combus-
tível já implica numa exposição
ao produto tóxico. Já foram co-
letados materiais de frentistas
(exame de sangue e urina), que
trabalham em postos de Bon-
sucesso, Avenida Brasil, Vila
Isabel e Tijuca.

Os pesquisadores têm até
o final do ano para concluir o
projeto. O SINPOSPETRO-RJ
abraçou a causa das institui-
ções por acreditar que a pes-
quisa é importante para saúde
e segurança dos frentistas. O
sindicato tem dado todo o apoio
para os pesquisadores envolvi-
dos no projeto levando-os até
os postos de combustíveis. To-
dos os trabalhadores que par-
ticipam da pesquisa vão rece-
ber no final do projeto um lau-
do completo sobre as condi-
ções de saúde.

Pesquisadores Diogo Rebelo, Mariane Tabalipa e
Patricia Bocoline

também teve o melhor artilheiro
em campo.  Ramiro garantiu o
título ao marcar 7 gols.

Federação Nacional dos
Frentistas inaugura sede

própria em São Paulo
A inauguração da sede própria da Federação Nacional dos Frentistas

(FENEPOSPETRO), em Vila Mariana, São Paulo representa um marco
para categoria. O presidente do SINPOSPETRO-RJ, Eusébio Pinto Neto e a
diretoria do sindicato prestigiaram esse momento histórico para os frentistas,
que na década de 90 viviam  esquecidos.

Além do Rio de Janeiro, estiveram presentes ao evento representantes
de mais de 50 sindicatos e federações dos frentistas em todo país. Em seu
discurso, o presidente do SINPOSPETRO, Eusébio Neto, que é secretário
de Formação Sindical, Esporte, Educação e Cultura da Fenepospetro, des-
tacou a trajetória  de luta da Federação e a importância da entidade para a
libertação dos trabalhadores dos postos de combustíveis. Eusébio relembrou
o momento em que recebeu a carta sindical da FENEPOSPETRO, há 20
anos, e o quanto à categoria caminhou. Ele frisou também a importância da
qualificação da mão-de-obra.

Em seu discurso, O presidente da FENEPOSPETRO, Antônio Porcino,
destacou o trabalho desenvolvido por Eusébio Neto por todo o país para
libertar os frentistas dos sindicatos escravocratas. Segundo Porcino, o
SINPOSPETRO-RJ é o maior sindicato dos frentistas do país. Ele fez ques-
tão de dizer que Eusébio não mede esforços em sua luta de conscientização
política dos trabalhadores desenvolvendo um trabalho do Oiapoque ao Chuí.
De acordo com Porcino, o presidente do SINPOSPETRO foi fundamental no
trabalho de libertação dos frentistas: da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Inscrições para o III
Campeonato de Futebol dos

Frentista começam em agosto

Frentistas na era
da informação

SINPOSPETRO-RJ em defesa
das 40 horas semanais

O presidente do SINPOSPETRO-RJ, Eusébio Pinto Neto,
participou, em Brasília, da manifestação promovida, no Congres-
so Nacional, pelas Centrais Sindicais em defesa da redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais. Os sindicalistas
exigiram também uma agenda comum para discutir os projetos

relativos aos trabalhadores, que estão em tramitação no Legislativo.
A redução da carga horária é apontada como um dos instrumentos para

geração de novos postos de trabalho e a consequente redução das taxas de
desemprego. A jornada normal de trabalho no Brasil é uma das maiores no
mundo: 44 semanais desde 1988. ATENÇÃO FRENTISTAS!!!Presidente do

SINPOSPETRO tira
dúvidas de frentistas

O presidente do SINSPOSPETRO-RJ, Eusébio Pinto
Neto, tem percorrido os postos de combustíveis do estado
para ouvir o trabalhador com relação as suas necessidades.
Durante visita a um posto no centro de Volta Redonda, ele
tirou as dúvidas do frentista Heliomar de Souza sobre as
folgas semanais e o valor do piso da categoria.

combustíveis. Já o Ministério Público
do Trabalho tem se empenhando efe-
tivamente aplicando multas altíssimas
e exigindo o cumprimento da lei.

O trabalhador contratado pela co-
operativa recebe o salário menor que
o piso da categoria e não tem seus
direitos garantidos como o depósito
do FGTS e o pagamento do INSS. O
frentista só descobre que foi lesado
quando é demitido, pois não recebe
o que lhe é de direito.

É importante que o trabalhador
não se iluda com promessas falsas
achando que depois de demitido con-
seguirá reaver seus direitos. Essas
cooperativas são administradas por
laranjas, e muitas dessas empresas
denunciadas ao MPT pelo SINPOS-
PETRO-RJ, há cinco anos, já foram
reabertas com outras razões sociais.

Essa prática que visa lesar o
frentista tem que ser abolida definiti-
vamente do nosso meio, para isso o
sindicato precisa da sua ajuda. De-
nuncie ao SINPOSPETRO-RJ as ir-
regularidades no seu local de traba-
lho. Ligue para 2233-9926

Depois de uma luta árdua da
diretoria do SINPOSPETRO-RJ
para acabar com a farra das coo-
perativas, os donos dos postos de
combustíveis voltaram a desafiar a
lei e estão contratando funcionários
através de empresas fantasmas.
Desde o início do ano, os diretores
do sindicato têm recebido várias
denúncias de trabalhadores de
postos que foram contratados atra-
vés do sistema de cooperativas.

O sindicato, por sua vez, está to-
mando todas as medidas necessári-
as junto ao Ministério do Trabalho
(MT) e o Ministério Público do Tra-
balho (MPT) para acabar com as
cooperativas que têm um único obje-
tivo: lucrar através da exploração
da mão-de-obra. Há cinco anos o
SINPOSPETRO trabalha para livrar
o frentista do sistema escravocrata das
cooperativas.

O sindicato tem encontrado difi-
culdades para fazer valer os direitos
desses trabalhadores. O Ministério do
Trabalho alega carência de material
humano para fiscalizar os postos de

O SINPOSPETRO-RJ, que é filiado a Força Sindical, ajudou a
organizar, junto com as Centrais Sindicais, a Festa do Dia do Tra-
balhador, no Complexo do Alemão. Milhares de trabalhadores apro-
veitaram o feriado para participar dos sorteios dos brindes doados

pelas centrais e se divertiram com os shows da Orquestra Sinfônica
Brasileira, dos cantores Léa Mendonça (gospel), Arlindo Cruz e
dos grupos Bala de Côco e Bom Gosto.

Várias autoridades prestigiaram a festa dos trabalhadores como:
o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, Senador, Marcelo
Crivella, o Secretário de Trabalho do Estado do Rio, Sérgio Zveiter
e o Deputado Estadual Paulo Ramos.  Essa foi a primeira vez que
a Força Sindical, a Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST),

União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil (CGTB), se uniram para organizar a Festa dos
Trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro.

 Ministro do Trabalho com diretoria do
Sinpospetro e presidente da Força Sindical Presidente Eusébio participa do sorteio de brindes.

Presidente do sinpospetro, Eusébio
no stand da Força Sindical

Donos de postos desafiam a Justiça
e fazem contratações irregulares

Festa de 1º de maio no Complexo do
Alemão atrai milhares de trabalhadores

Folgas
Uma folga a cada sete dias trabalhado
Um domingo por mês
Domingo trabalhado e não compensado hora de 100%

Trabalho Noturno
De 22h às 5:00h, com intervalo de 1h para lanche
Hora noturna  equivale a 52 m e 30s (cinqüenta e dois minutos e
trinta segundos)
Intervalo para lanche de 15m para jornada de 6h

Hora de Almoço
Uma hora de almoço ou janta para jornada de trabalho superior a seis horas.
Quem trabalha seis horas por dia tem direito a 15 minutos para o lanche.

Ticket-alimentação
O benefício no valor de R$ 50,00 garantido na Convenção Coletiva do
município do Rio de Janeiro tem que ser pago até o dia 15 de cada mês.

Trabalhador fique atento aos seus direitos
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Jorge Luiz  ao lado do presidente SINPOSPETRO-RJ Eusébio Neto, da diretora
Aparecida e do Presidente do SINPOSPETRO-CAMPOS, Valdeci Dias. Ele é frentista

há 10 anos e fez questão de participar da assembleia por se sentir valorizado e
respeitado pelo   sindicato.

SINPOSPETRO 3

SINPOSPETRO-RJ cobra cumprimento da
CCT dos frentistas do município do Rio

Depois de conquistar um aumento histórico
de 12% para os 15 mil trabalhadores dos postos
de combustíveis do município do Rio de Janeiro,
agora a diretoria do SINPOSPETRO-RJ está
sendo obrigada a fiscalizar o cumprimento da
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.
O sindicato recebeu várias denúncias de frentis-
tas que estão recebendo o piso salarial abaixo
dos R$ 808, 75 como determina a CCT. Esses
maus patrões também  estão descumprindo a clá-
usula 12º da convenção  que prevê o pagamen-
to do ticket-alimentação no valor de R$ 50,00 até
o 15º dia de cada mês.

É bom lembrar que o benefício também não

SINPOSPETRO-RJ dá a largada na campanha salarial dos frentistas do estado

pode ser pago em dinheiro no contra-cheque. O
primeiro obstáculo foi vencido, pois em quase
cem anos da história da categoria, nunca os tra-
balhadores de postos obtiveram um aumento aci-
ma da inflação, e pela primeira vez, além da re-
posição integral  garantimos para os frentistas
um reajuste real de 6%.

A nossa luta está apenas no começo e é a união
dos trabalhadores que vai determinar o sucesso
das futuras negociações. O SINPOSPETRO-RJ
espera contar com você, pois não podemos es-
quecer de cobrar pelos nossos direitos, continue
denunciando ao seu sindicato as irregularidades
no seu local de trabalho LIGUE PARA 2233-9926

Duque de CaxiasA campanha salarial 2011/2013 dos
trabalhadores dos postos de combustíveis
do estado do Rio de Janeiro tem um dife-
rencial em relação aos anos anteriores.
Em quase um século de existência da
categoria, essa foi à primeira vez que os
frentistas do Norte Fluminense, do Sul Flu-
minense, da Região dos Lagos e da Bai-
xa Fluminense tiveram suas reivindica-
ções ouvidas em assembleias. A pauta
de reivindicações já foi entregue ao Sin-
destado (sindicato patronal) e as negoci-

ações começam no dia 31 de maio.
Os trabalhadores, com data-base em

junho, reivindicam 36,59% de reajuste
salarial para repor as perdas dos últi-
mos dez anos e um piso de R$ 758,10.
O SINPOSPETRO-RJ, seu sindicato,
vai brigar para conquistar para catego-
ria ticket-refeição no valor de R$ 10,00,
cesta-básica com 30 quilos de alimen-
tos, vale transporte gratuito, Participa-
ção nos Lucros e Resultados e convê-
nio médico para o trabalhador.

Cabo Frio

Os primeiros a apreciarem as propos-
tas foram os trabalhadores de Cabo Frio,
na Região dos Lagos. Numa assembleia
histórica, realizada no em abril, os fren-

tistas aprovaram a pauta e se disseram
satisfeitos com a atitude do sindicato que
tem lutado para melhorar as condições
de salário e trabalho da categoria.

Campos dos Goytacazes

 A assembleia realizada, em Campos,
no Norte Fluminense, surpreendeu pelo nú-
mero de frentistas presentes. Mais de cin-
qüenta frentistas votaram pela aprovação
da pauta de reivindicações e abraçaram a
luta sindical. A participação dos trabalha-

dores é fundamental para o sucesso da
campanha salarial, pois o sindicado entra
nas negociações fortalecido, com o res-
paldo e o apoio do frentista.  Não existe
exército sem soldados, por isso para ven-
cermos a guerra precisamos estar unidos.

Volta Redonda

Antes mesmo de inaugurar a sede no
Rio de Janeiro, o SINPOSPETRO-RJ abriu
a sub-sede de Volta Redonda há dois anos.
O objetivo era atender melhor os frentistas

do Sul Fluminense que há anos viviam es-
quecidos. Pelos menos, uma vez por sema-
na, a diretoria percorre os postos da região e
ouve as reivindicações dos trabalhadores.

Edmar Santana, que é frentista há 10
anos, e fez questão de participar da

assembleia, acha que a categoria deveria
ser mais unida. Se o trabalhador fosse

mais atuante daria mais respaldo ao
sindicato na hora da negociação. Se o

frentista não participa da luta, o patrão
vai achar que o empregado está satisfeito

com o salário que recebe, com isso fica
difícil adquirir novas conquistas.

O presidente do SINPOSPETRO-RJ,
Eusébio Pinto Neto, aproveitou o encer-
ramento do ciclo de assembleias na
sub-sede de Duque de Caxias,  para
chamar a atenção do trabalhador para
luta da categoria. Ele destacou a im-
portância da participação do frentista no
dia-a-dia da entidade. Segundo Eusé-
bio, a força do sindicato depende da
união da categoria. Ele lembrou que

muitas vezes os sindicalistas são criti-
cados pelos trabalhadores quando não
conseguem atingir as expectativas da
categoria. Para Eusébio, a omissão do
trabalhador, que não disponibiliza uma
hora do seu dia, uma vez ao ano, para
participar de uma assembleia que deci-
de seu futuro econômico, acaba favore-
cendo a exploração da mão-de-obra por
parte do patrões.

Desmembramento do sindicato dos
frentistas beneficia trabalhadores
O Sindicato dos Frentistas dos Campos dos Goytacazes

e Região recebeu neste mês a carta sindical do Ministério
do Trabalho. O desmembramento apadrinhado pelo
SINPOSPETRO-RJ tem por objetivo atender as necessida-
des dos trabalhadores dos postos de combustíveis do Norte
Fluminense. O SINPOSPETRO-RJ, que representa os fren-
tistas em todo o estado do Rio de Janeiro, iniciou o proces-
so de separação em janeiro do ano passado.

A medida visa organizar e reestruturar a categoria nos
municípios de Campos, Cardoso Moreira, São Fidélis, São
Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Carapebus,
Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã. Além das cidades
de Rio Bonito, Itaboraí, Cabo Frio, Rio das Ostras, Arraial do
Cabo e Búzios, na Região dos lagos. Com o SINPOSPETRO-CAMPOS DOS GOYTACAZES-
RJ, presidido pelo companheiro Valdeci Guimarães, o sindicato fica a cada dia mais próximo do
trabalhador essa é a proposta do SINPOSPETRO-RJ.

Maicon Pereira é frentistas há pouco mais
de um ano,  e mesmo assim fez questão de

participar da assembléia. Ele disse que
entre os motivos que o levaram até o

sindicato está a desvalorização da
profissão.  Segundo Maicon a única

maneira de virar o jogo e vencer a queda de
braço com os patrões é a categoria se unir

em prol de um bem comum.

Valdeci Guimarães

Companheiros trabalhadores, nossa categoria tem dado
saltos significativos graças a nossa coragem de construir, ino-
var, de superar desafios, práticas necessárias para crescer e
evoluir no contexto geral.  Quero aqui, chamar a atenção dos
companheiros de postos de combustíveis para os desafios
que ainda temos pela frente tendo em vista que o nosso sindi-
cato, SINPOSPETRO-RJ foi criado há seis anos e ainda não
teve evidentemente tempo suficiente para dar respostas as
demandas existentes que são frutos de um abandono secular
por falta de uma representação de fato.

Amigos esse ano conseguimos um grande avanço na ne-
gociação salarial  e conquistamos um aumento real iniciando a reposição das perdas que se acumula-
vam há vários anos. Também conquistamos o primeiro beneficio da história da categoria que é o cartão
alimentação, mas temos a consciência  que precisamos avançar muito mais, só que para isso,  é
imprescindível a contribuição dos trabalhadores de postos de combustíveis, lojas de conveniências,
escritórios, em fim, todos que prestam serviços no posto, pois estamos unidos na mesma luta.

O sindicato está fazendo um grande esforço para concluir a organização da categoria, porém
ainda não foi possível atingir a todos irmãos trabalhadores no estado do Rio de Janeiro devido a
dimensão geográfica e demográfica e a característica da nossa categoria que é muito pulverizada.
Mas acreditamos que venceremos esses obstáculos, pois foi para isso que constituímos o nosso
sindicato especifico, o SINPOSPETRO-RJ

Nós não estamos sozinhos nesta luta, estamos organizados em todo país através da nossa
federação nacional. Somos hoje mais de 50 sindicatos representando cerca de 500 mil trabalhadores
que estão imbuídos na luta por objetivos comuns. Estamos em Brasília brigando pelo piso nacional da
categoria e sua regulamentação, também estamos presentes em todos os fóruns de debates expon-
do o nosso ponto de vista. Os trabalhadores de postos hoje têm representação de fato e de direito
que dignifica sua categoria.

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES

Palavra do Presidente

Eusébio Pinto Neto, presidente do
SINPOSPETRO-RJ
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