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CAMPANHA SALARIAL:

EM PARANAGUÁ
Dia 20 DE MARÇO
(sábado) às 10hs

C e r r oLocal: CLUBE ATLÉTICO SELETO
Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 1361

Campo Grande – Paranaguá/PR

EM CURITIBA
Dia 27 DE MARÇO

(sábado)

Local:
SEDE DO SINPOSPETROR. Dr. Pamphilo

D’Assumpção, n° 1252
Parolin – Curitiba/PR

1ª convocação às 10hs

2ª convocação às 15hsConheça os novos convênios

REAJUSTE
EM DOBRO

Assembléia Geral
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PALAVRA DO PRESIDENTE

onsiderando a disseminação do CORO-
NAVÍRUS – COVID-19 em nível mun-

dial, em especial no território brasileiro onde
foi reconhecido o estado de calamidade pública
pelo Decreto Legislativo n° 6/2020, as Medidas
Provisórias 927 e 936/2020 e os decretos lo-
ckdown (confinamento) em todo o Brasil, o
nosso sindicato vem apresentar a nova tabela
de salários e benefícios que deverão ser pagas
já no 5º dia útil do mês de maio de 2021.

Apesar de todas essas adversidades, o nosso
sindicato conseguiu garantir que não fosse
retirado nenhum direito da nossa categoria,
apesar da pressão dos patrões em inclusive
cortar o nosso cartão alimentação, tivemos
inclusive que entrar com um protesto judicial
no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de
garantir os direitos da nossa categoria no ano
de 2020.

Cabe esclarecer que essa tabela é do reajus-
te de 2020 portanto  nesse ano de 2021 tere-
mos dois reajustes salariais, o primeiro do
qual trata essa tabela e outra que virá a partir
das negociações coletivas de trabalho esse ano

Reajustes
Salariais

EXPEDIENTE

Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo e de Lojas de Conveniência de Curitiba, Região Metropolitana e todo
litoral do Paraná. R. Dr. Pamphilo. D’Assumpção n° 1252 – Parolin – Curitiba PR - CEP 80220-041. CURITIBA: (41) 3333-0480. PARANAGUÁ: (41) 3424-0707.
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Carlos Queiros Maranhão - Mt 1158-PR. DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINAL E IMPRESSÃO: Editora Exceuni/Press Alternativa. TIRAGEM:
6.000 exemplares. EDIÇÃO Nº: 45. DATA: fev/2021

CURITIBA
Rua Dr. Pamphilo

D’Assumpção, 1252 - Parolin

Fones:
(41) 3333-0480 / 3333-0435

Horário de Funcionamento: 
09:00 às 12:00 das

13:00 às 18:00

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

PARANAGUÁ
Av. Arthur de Abreu, 29 –
Palácio do Café, 8° andar,
sala 10 – Centro Histórico

Fone: (41) 3424-0707

Horário de Funcionamento: 
09:00 às 12:00 das

13:00 às 18:00

Esteja presente
na Assembléia

Sua presença é fundamental para que possamos conseguir nossas vitórias

Não há dúvidas, nosso co-
tidiano mudou totalmente
com à chegada do covid-19
ao Brasil. A pandemia foi de-
cretada e como é altamente
contagiosa foram necessári-
as várias providências para
minimizar sua propagação. O
isolamento social levou gran-
de parte dos negócios a fe-
char as portas entretanto os
postos de combustíveis
sempre foram classificados
como serviço essencial e es-
tiveram desde o início da
doença sempre funcionan-
do. Os profissionais que atu-
am nessa áreae precisam es-

tar o tempo todo devida-
mente preparados para lidar
com a situação, protejendo-
se e sem propagar a doença.
. O uso correto de máscaras,
a limpeza e o ato de lavar as
mãos, entre outras ações,
previnem muito mais casos
do que você pode imaginar.
Não faltam informações so-
bre o assunto disponíveis
online nas redes sociais do
Sinpospetro.

O álcool gel ainda é uma
das melhores formas de evi-
tar a propagação de doenças
que são adquiridas pelo con-
tato. Mesmo que você não

inspire o vírus, ele ainda
pode permanecer algum
tempo na sujeira das mãos e
entrar no corpo a partir de um
toque no próprio rosto. Por
isso, recomenda-se que cli-
entes e funcionários desin-
fetem as mãos com frequên-
cia. Outra coisa importan-
te é minimizar o contato
físico com clientes e entre
funcionários. O ideal é que
todos mantenham uma
distância de um metro e
meio na maior parte do tem-
po, com exceção apenas na
hora de trocar o dinheiro, por
exemplo

C
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AS VANTAGENS DE SER SINDICALIZADO
Existe uma dúvida que tem dei-

xado grande parte dos trabalhado-
res brasileiros intrigados. Mas por
que eu preciso estar filiado? O que
o meu sindicato faz por mim? Se eu
não for sindicalizado o que perde-
rei?

Os sindicatos utilizam sua força
coletiva para negociar melhores sa-
lários, melhores condições de tra-
balho e uma gama de benefícios.
O sindicato, além de sua represen-
tatividade por meio dos trabalha-
dores, possui conhecimento dos
meios de negociação, a realidade
de cada empresa, o que ela pode
oferecer e conhece também o fun-
cionário e sabe o que ele espera
das negociações.

Veja abaixo algumas boas ra-
zões para se sindicalizar:
 · O seu sindicato luta por condi-

ções dignas de trabalho e pela
ampliação dos direitos e garan-
tia do emprego formal de traba-
lho.

· o Sinpospetro negocia as reivin-
dicações da categoria junto aos
empregadores e lutam, na esfe-
ra do poder público, pela apro-
vação de projetos de lei que be-
neficiem a categoria.

· o trabalhador sindicalizado tem
direito garantido de assistência
jurídica, seja individual ou cole-
tiva, com advogados trabalhis-
tas, criminais e cíveis; e todos
os benefícios que são disponí-
veis aos associados. Então caro
amigo trabalhador, filie-se, pois
trabalhador consciente é sindi-
cato forte.

A periculosidade e o direito à
aposentadoria especial do Frentista

O adicional de periculosi-
dade previsto na Cláusula 3ª
da CCT 2019/2020 do SINPOS-
PETRO, deve ser calculado no
percentual de 30% sob o va-
lor do salário piso pago ao
trabalhador que se enqua-
drar na categoria.

Ressalta-se que, o adicio-
nal de periculosidade gera
reflexo em todas as verbas
de natureza salarial do traba-
lhador, qual seja, 13º, férias
+ 1/3, aviso prévio, horas ex-
tras, adicional noturno, FGTS
+ multa, multa do art. 477 da
CLT, consoante regra do art.
142 da CLT, Súmulas 63, 191,
132, OJ 259 da SDI-1 do Tribu-
nal do Superior do Trabalho.

O adicional de periculosi-
dade é pago aos frentistas e
demais trabalhadores em
postos de combustível e si-
milares, em decorrência do
trabalho num ambiente onde
há o armazenamento de lí-
quidos inflamáveis e conta-
to direto com agentes quími-
cos, seja pela inalação de va-
pores de combustíveis ou
pelo manuseio de óleos mi-
nerais, bem como pela pos-
sibilidade de combustão e
explosão imediata.

Muitas mudanças ocorre-
ram na legislação aplicada

pelo INSS após a Reforma
Previdenciária de 2019, con-
tudo, não houve exclusão da
possibilidade de aposenta-
doria especial, foram regras
para concessão da aposenta-
doria que mudaram com a
promulgação da Emenda
Constitucional nº 103/2019.

Pelas regras anteriores à
Reforma, o principal requisi-
to para concessão da aposen-
tadoria especial aos frentis-
tas é o trabalho com exposi-
ção a agentes nocivos por 25

anos, sem previsão de idade
mínima.

Assim, se completados es-
tes 25 anos de trabalho até o
início da vigência da Reforma
(13/112/019), existe direito
adquirido do trabalhador à
aposentadoria especial pelas
regras antigas.

Após 13/11/2019, a exigên-
cia é de idade mínima de 60
anos e de 25 anos de exercí-
cio na atividade especial.

Há uma regra de transição
para aquele trabalhador que

já contribuía para a previdên-
cia social, mas que está per-
to de completar o requisito
para aposentadoria. É o que
chamamos de “regra de tran-
sição”, que nada mais é que
a garantia de um direito da-
quele que já tinha expectati-
va de se aposentar com base
na lei anterior/revogada.

Para esses casos, há Exi-
gência de 25 anos de exercí-
cio na atividade especial e
implemento de 86 pontos,
que são calculados pela
soma da idade mais o tempo
de contribuição.

O valor do benefício da
aposentadoria terá a Renda
Mensal Inicial (RMI) calcula-
da consiste em 60% da mé-
dia aritmética de toda a con-
tribuição do trabalhador para
o INSS, desde 07/1994 até a
data do pedido de aposenta-
doria, acrescido de 2% a cada
ano que exceder 20 anos de
tempo de contribuição para
homens e 15 anos para mu-
lheres.

Dessa forma, havendo
prova de que o trabalhador
esteve sujeito a condições
perigosas devido a perma-
nência em local onde há o
armazenamento de líquidos
inflamáveis, benzeno pre-

Alisson Fernando de Anhaia Rentz.
Advogado. Pós-graduado em Direito Aplicado pela

EMAP; Pós-Graduado em Direito do Trabalho e
Previdenciário pela UEPG. Sócio do escritório

Nicolaiewski&Rentz Advogados.

sente nos combustíveis em
geral, óleos e graxas mine-
rais, deverá ser reconhecido
o seu direito à aposentado-
ria especial.

A comprovação é feita
através do PPP (Perfil Profis-
siográfico Previdenciário) LT-
CAT (Laudo Técnico das Con-
dições de Trabalho) e o PPRA
(Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais), que em-
basam tecnicamente o PPP e
também podem ser apresen-
tados ao INSS.

Contudo, como a periculo-
sidade não tem previsão na
regulamentação previdenci-
ária, é muito comum quer tais
documentos não indiquem a
sujeição a condições perigo-
sas, de forma que nestes ca-
sos a melhor alternativa é o
requerimento de uma perícia
técnica judicial para avaliar
as condições do ambiente de
trabalho e possibilitar o re-
conhecimento do direito do
trabalhador, através de uma
ação judicial na Justiça Fede-
ral, que é competente de dis-
põe de Varas Especializadas
em Matéria Previdenciária.
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CARTÃO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS EXCLUSIVAMENTE
PARA OS ASSOCIADOS DO SINPOSPETRO

O SINPOSPETRO disponibi-
liza para os associados pis-
cinas de bolinhas e cama
elástica para as festas infan-
tis. Não esqueça de fazer sua
reserva quando chegar a
hora da festinha dos filhos.
Esse é mais um serviço es-
pecialmente para você que é
sindicalizado. Tudo para seu
pequeno ou pequena, ficar
ainda mais feliz e fazer des-
te momento ainda mais es-
pecial!

O trabalho do frentista é
excepcional para a empre-
sa de posto de combustí-
vel. Ele precisa ser rápido,
inteligente, cuidadoso, ob-
servador e simpático, afi-
nal, é ele quem tem o con-
tato direto com o cliente e
que presta praticamente
todo o atendimento ao cli-
ente com respeito e educa-
ção.

 No caso dos benefícios
obrigatórios a esse digno
trabalhador trata-se de van-
tagens que a empresa dá a
seus funcionários em cum-
primento aos acordos cole-
tivos onde as empresas são
obrigadas a pagar o cartão
alimentação. No caso do
cartão alimentação por
exemplo, esse é um bene-
fício que o seu sindicato
beneficia especificamente
a seu associado.

SÓ QUEM É SÓCIO

O pagamento de cartão
alimentação nas férias para
o trabalhador de postos de
combustível foi definido em
convenção coletiva junto ao
Sinpospetro. O fornecimen-
to do cartão alimentação é
obrigatório da empresa. En-
tretanto apenas o associa-
do Sinpospetro é quem re-
cebe esse benefício nas fé-
rias.

 Por isso é muito impor-
tante destacar e lembrar ao
trabalhador de postos de
combustíveis que apenas
os associados do Sinpospe-
tro recebem esse benefício
nas férias. Portanto não
perca tempo, filie-se e apro-
veite essa e inúmeras ou-
tras vantagens que o nosso
sindicato Sinpospetro ofe-
rece.

PISCINA DE BOLINHA E CAMA ELÁSTICA

Fique de olho na Jornada de trabalho
Alguns postos preferem seguir o cronograma tradicio-

nal de 7h20 horas trabalhadas, com uma hora de interva-
lo. Já outros preferem fazer a jornada 12×36, mas somen-
te quando ocorre acordo coletivo autorizado pelo sindica-
to. Lembre-se de que o limite de 44 horas semanais deve
ser respeitado.

FOLGAS
Por lei, os frentistas homens dos postos de gasolina de-

vem trabalhar dois domingos e folgam o terceiro. As
mulheres devem folgar em domingos alternados.

Quais são os direitos trabalhistas do frentista?
· Acesso a assentos e intervalo.
· Insalubridade e periculosidade.
· Adicional noturno.
· Dupla função.
· Descanso semanal remunerado.
· Piso salarial da categoria.
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Nos próximos dias o
Sinpospetro terá sua web
rádio que funcionará 24 ho-
ras com uma extensa pro-
gramação e a grandiosa
vantagem da rapidez das
notícias de nossa categoria
diariamente em tempo real.
Ela será uma rádio online
(também conhecida como
web rádio) com som stereo
e digital que realiza sua
transmissão via internet uti-
lizando a tecnologia (strea-
ming) de transmissão de áu-
dio com absoluta facilida-
de. A transmissão poderá
ser ao vivo ou gravada. Te-
remos uma programação
moderna atendendo os
mais diversos gostos musi-
cais, pitadas de humor e no-
ticiários nacionais e inter-
nacionais, além de informa-
ções o dia todo sobre tudo
que envolve nossa catego-
ria.

SINPOSPETRO TERÁ “RÁDIO BRONCA” NA WEB
Sintonize radiobronca.com no computador, laptop, tablet, smartv ou no celular.

Ou então baixe o aplicativo Rádio Bronca no Play Store de seu smartfone

PORQUE UMA WEB
RÁDIO

A popularização da inter-
net transformou a vida das
pessoas tanto no modo de
agir como na forma de

acesso aos serviços de
qualquer natureza. E com o
rádio não foi diferente.

Acostumados com a rá-
dio tradicional cuja presta-
ção de serviço é ditada pela
variação da frequência e li-

mitada pela distância da
antena transmissora, é pos-
sível que você já tenha saí-
do do território de alcance
da emissora que estava ou-
vindo e percebeu que o si-
nal foi ficando fraco até não

ser mais possível acompa-
nhar o conteúdo.

ESCUTAR EM
QUALQUER LUGAR

Para escutar uma web
rádio é necessário apenas um
dispositivo com acesso à inter-
net. Este dispositivo pode ser
um computador, notebook, ou
até mesmo no celular! Ao
contrário das emissoras de
rádio frequência, as web rá-
dios não são limitadas pela
distância geográfica.

FÁCIL ACESSO

Para web rádio basta ter
acesso à internet por algum
tipo de aparelho, conforme
mencionado no item ante-
rior e sua rádio preferida
estará ao seu alcance. Não
há necessidade de equipa-
mentos específicos.

Quando o trabalhador sindicalizado no Sinpospetro por qualquer razão não
consegue se locomover e necessita de uma cadeira de rodas, andador ou um
par de muletas  por algum tempo, o seu Sindicato disponibiliza esses acessórios
de ajuda para o trabalhador. Esse é mais um serviço que visa amparar nosso
associado quando de um acidente ou problema de saúde que o impeça tempo-
rariamente de andar normalmente. Precisando, fale  conosco.

BENEFÍCIO SOLIDÁRIO
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CONVÊNIOS SINPOSPETRO

MARSHALL CROSSFIT
Horário livre R$ 150,00 
50% de desconto nas mensalidades ( para pag.
em dinheiro)
Horário livre R$ 210,00
30% de desconto nas mensalidades (para pag. em
cartão)
Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 9870
Bairro: Boqueirão- Curitiba -PR
Telefones: (41) 3277-5131/ 9947-3942
Facebook: Marshal@MarshalCT
Instagram: marshalm41cf
 
ACADEMIA CLIMMA TEAM
10% de desconto nas mensalidades
End: Rua Bartolomeu Lourenço Gusmão, n° 5034
Bairro: Boqueirão – Curitiba -PR
Telefone: (41) 3095-7338 / 99537-7338
 
ACADEMIA STUDIO R1
50% de desconto na primeira mensalidade
End: Rua Joaquim Nabuco, nº 2450
São José dos Pinhais / Próx. Ao Shop.
Telefone: (41) 3385-1715
 
 ACADEMIA OASIS FITNESS
Ganha a taxa de Matrícula
Mensalidade: R$ 99,90 PLANO LIVRE
End: Rua Tenente Francisco F.de Souza nº 3676
Bairro: Boqueirão – Curitiba -PR
Telefone: (41) 3278-4916
 
ESCOLA DE FUTEBOL PARANÁ CLUBE LITORAL
Desconto de 20% nas mensalidades
Rua: Estrada da Ponte Alta, nº 880 – Morretes-PR
Rua: Dr. Arthur de Souza Costa, nº 750-Paranaguá-PR
Avenida Thiago Peixoto, s/n, KM 04-Antonina-PR
Telefones: (41) 99903-1718- Orlei
(41) 98808-9681 / 99775-3372 (zap) -Rafael 
 

AUDIUM – AUDIÇÃO
Até 30% de desconto nos parelhos auditivos
Endereço: Rua Lamenha Lins, nº 467
Bairro: Centro – Curitiba- PR / Telefone; (41) 3077-
2434
 
ÓTICAS RIZZI
20% de desconto na compra de lentes e arma-
ções
Consulta:  R$ 30,00
Endereço: Rua Jacarandá n° 410 (anexo ao posto
Klemtz)
Bairro: Fazenda Rio Grande – PR
Telefone: (41) 3345-7475
Outro endereço:
Endereço: Rua Piraquara, nº 41
Bairro: Sítio Cercado – Curitiba-PR
Telefone: (41) 3289-6856
 
ALVEF / PSICOLOGIA
Consultas a partir de R$ 50,00 (Adulto e Infantil)
Endereço: Rua Desembargador Ermelino de Leão,
n° 15
6° andar/ conjunto 61
Bairro: Centro- Curitiba-PR
Telefone: (41) 3223-9101
 
PONTO DE APOIO SAÚDE- FISIOTERAPIA
 
5% de desconto
Endereço: Av. Winston Churchill, n° 2370
Sala 407 – 4° andar – Edifício Torre Sul
Bairro: Pinheirinho- Curitiba-PR
Telefone: (41) 3076-3387 / 99114-6573
 
 

 UNIANDRADE
Descontos de 45%
Endereço: Rua João Scuissiato, nº 01
Bairro: Santa Quitéria-Curitiba -PR
Endereço: Rua Alameda Dr. Muricy, nº 700/706
Bairro: Centro- Curitiba-PR
Telefone: (41) 3219-4090
 
INSTITUTO EMBELEZE
5% de desconto nos cursos
30% de desconto nos procedimentos
Telefone: (41) 3044-7030

Convênios em Curitiba
Aqui o sindicalizado tem vantagens!

ATENÇÃO!
Para obter os descontos e benefícios

nas empresas conveniadas, é
necessária a apresentação da
carteirinha de sindicalizado.

ATENDIMENTO JURÍDICO:
SINPOSPETRO
TRABALHISTA:

Terça das 14:00 ás 17:00 hrs
PREVIDENCIÁRIO:

Quinta das 14:00 ás 17:00 hrs
Rua Dr. Pampilho D”Assumpção, n° 1252

Bairro: Parolin - Curitiba-PR
Telefones: (41) 3333-0480 / 3333-0435

 

ODONTOLOGIA

AUTO ESCOLAS

 AUTO ESCOLA BEIJA FLOR
10% de desconto
Endereço: Av. Presidente Kennedy, n° 2913
Bairro: Água Verde-Curitiba-PR
Telefone: (41) 3329-4340 / 98439-2939
 
AUTO ESCOLA DIREÇÃO LTDA
Descontos de  7%
Endereço: Rua marechal Deodoro, nº 312
Bairro: Centro Campo Largo
Telefone: (41) 3292-1396
 
AUTO ESCOLA MANDIRITUBA
Descontos de 10 á 15%
Endereço: Av. Brasil nº 216
Bairro: Mandirituba-PR
Telefone: (41) 3633-1020/ 98895-9536
 
AUTO ESCOLA AGUDOS DO SUL
Descontos de 10 á 15%
Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas n° 146
Bairro: Centro – Agudos do Sul- PR
Telefone: (41) 3679-0800

ADQUIRA SEU IMÓVEL
FAÇA SUA SIMULAÇÃO!

Corretoras:
Katiana (41) 99506-2738 / 99947.0931 /

Natália (41)99800-6794
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO!!

ACADEMIAS

BRINDES E PERSONALIZAÇÕES

STUDIO DE FOTOGRAFIA KALALE
Descontos de 15% á 30%
Endereço: Rua Celeste Tortato Gabardo, nº 280
Bairro: Sítio Cercado-Curitiba-PR
Telefone: (41) 99933-5898 – Silvia
 
MG PERSONALIZAÇÕES
Descontos de 10% á 15%
Canecas de Cerâmica, Camisetas, Almofadas
para colorir….
www.facebook.com/MGPersonalize
Instagram:@mgpersonalizaçoes
Telefone: (41) 99631-9516 Maíra
 

CLINICAS MÉDICAS

MED CURITIBA – CENTRO DE TRIAGEM E ATENDI-
MENTO
Cardiologia, Pediatria, Oftalmologia, Neurologia,
Ortopedia, Urologia, Ginecologia, Endocrinolo-
gia, Geriatria, Otorrinolaringologia, Psiquiatria,
entre outras especialidades.
Consultas clínicas R$ 65
Especialidades R$ 100
Exames laboratoriais com 20% de desconto
Exames de Imagem 20% de desconto
End: Rua Marechal Deodoro, 666| 1° andar | sala
11. Curitiba-PR
Atendimento em toda Curitiba e Região Metro-
politana
Central de agendamento: (41) 3086-5050
 
AUDIOCARE – SOLUÇÕES AUDITIVAS
10% de desconto nos produtos oferecidos
End: Rua Capitão Souza Franco, nº 188
Bairro: Batel – Curitiba- PR
Telefone: (41) 3022-5775 / 3024-7500
 
 

ESCOLAS / FACULDADES / CURSOS

FACULDADE HERRERO
15% de desconto nas mensalidades.
End: Rua Álvaro Andrade, nº 345
Bairro: Portão – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3016-1930 / 3026-8411
 
FACULDADES SANTA CRUZ
20% de desconto p/ graduação e 10% pós gradu-
ação
Endereço: Rua Affife Mansur, n° 565
Bairro: Novo Mundo – Curitiba-PR
Telefone:(41) 3052-4900
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO- UNINTER
Descontos de 10  á 20% em cursos.
Telefones: (41) 2104-2639
 
ESCOLA DE  IDIOMAS – WIZARD COLOMBO
Descontos nas mensalidades
Tel:(41) 3055-3030
Whatsapp: Willian (41) 9 9666-5591
Rua Padre Francisco Bonato, 576 – Centro
Bairro: Colombo – PR  
 
ESCOLA DE IDIOMAS WIZARD-VIP-CURITIBA -MA-
RINGÁ E JAÚ
(ADULTOS-TEENS E KIDS)
Descontos de 60% na matrícula e 30% na mensa-
lidade
Endereço: Rua: Prof. Pedro Viriato Parigot de Sou-
za, nº 2237
Bairro: Campo Comprido -Curitiba -PR
Telefone: (41) 99860-7574 Alan
 
ÁGUA VERDE CURSOS DE IDIOMAS
20% de desconto nas mensalidades.
End: Rua Coronel Dulcídio, nº 2132
Bairro: Água Verde – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3023-4070
 
INFLUX IDIOMAS
20% de desconto em cada módulo (pacote) fecha-
do.
End:  Rua Coronel Dulcídio, nº 2132
Bairro: Água Verde – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3016-9898 / (41) 98877-2187 Sara/
Larissa

FARMÁCIAS

ULTRAMAIS
Medicamentos de 15 á 30% de desconto
Parcelamentos até 3x no cartão
Endereço: Rua Alferes poli, n° 2107
Bairro: Rebouças- Curitiba-PR
Telefone: (41) 3085-2073
 

AUTO SOCORRO RR ANJOS
20% desconto
Telefones: (41) 3376-7252 OI (41) 984996777
TIM (41) 99609-6836 CLARO: (41) 98758-1488 /
98758-0075
 E-Mail: autosocorrorranjos@hotmail.com
 
BATERIAS
MAXXI BATERIAS
Descontos: 5% á vista e 3% no crédito
Endereço: Rua Maestro Francisco Antonello, nº
2859
Bairro: Novo Mundo – Curitiba-PR
Telefone: (41) 3029-8443
 

GUINCHO / BATERIAS

LAZER

ACQUA PARK – ARAUCÁRIA
LIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO: (41) 98767-3606
Entrada GRATUITA para os associados e depen-
dentes.
Acompanhantes dos associados pagam meia.
End: Rua Yoshiaki Negano, nº 121
Bairro: Jardim Condor – Araucária- PR
Telefone do park: (41) 3045-7220
 

VANE UNHA DE GEL E FIBRA (próx. ao sindicato)
Com desconto para  as associadas:
R$ 100,00 Unhas de Gel
R$ 130,00 Fibra de Vidro
Endereço: Rua Dr. Carvalho Chaves, nº 1554 –
Parolin
Fone: (41) 99922-2124 – Vanessa
Facebook.com/vaneunhasdegel
Instagram @vaneunhasdegel
 
 
THE CONFIANCE HAIR (próx. ao Sindicato)
Desconto de 5 á 20%
Endereço: Rua Dr. Pamphilio de Assumpção,n° 1352
Bairro: Parolin –Curitiba –PR
Telefone: (41) 3408-3545
 

SALÃO DE CABELEIREIRO

AF ARTE NO FAZER  – ORÇAMENTOS SEM COMPRO-
MISSO!!
Descontos de até 20%
Moveis sob medida, papéis de parede, espelho,
sancas de isopor, persianas, box, vidros tempe-
rados, mão de obra qualificada, pinturas residen-
ciais e industrial.
Fone: (41) 99632-6540- Elton
E-mail: artenofazer2018@gmail.com

PROJETOS DE INTERIORES

CONSULTÓRIO ODONT. SINPOSPETRO
Serviços Básicos Gratuitos para sindicalizados ,
titulares e dependentes.
Aparelhos Ortodôntico: 2 x de R$ 80,00
Manutenção: R$ 60,00
End: Rua Dr. Pampilho D” Assunpção, nº 1252
Bairro: Parolin – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3333-0480
 
CONSULTÓRIO BS – ODONTOLOGIA
Tratamento de canal com: 50% de desconto
Harmonização / Oro facial / Botox  (Estética)
End: Rua Lamenha Lins, nº 266
Bairro: Centro  –  Curitiba PR
Telefone: (41) 3026-1244
 
ODONTOLOGIA DALL IMAGENS
Desconto a partir de 25%
End: Rua Barão do Rio Branco, nº 63
11º andar / Conj. 1103
Bairro: Centro – Curitiba – PR
Telefone: (41) 3223-4000
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NOVOS CONVÊNIOS

Atendimento gratuito à associados,
atendimentos realizados com guia
para ser retirado na sub-sede.
Av. Arthur de Abreu, 29
– 8º Andar – Sala 10
Centro Histórico – Paranaguá/PR
(41) 3424-0707
 

MED CURITIBA – CENTRO DE
 TRIAGEM E ATENDIMENTO

Cardiologia, Pediatria, Oftalmolo-
gia, Neurologia, Ortopedia, Urolo-
gia, Ginecologia, Endocrinologia,
Geriatria, Otorrinolaringologia,

Psiquiatria, entre outras especiali-
dades.

Consultas clínicas R$ 65
Especialidades R$ 100
Exames Laboratoriais
com 20% de desconto

Exames de Imagem
com 20% de desconto

Atendimento em todo o Litoral
Central de agendamento:

(41) 3086-5050

Convênios em Paranguá
Aqui o sindicalizado tem vantagens!

ATENÇÃO!
Para obter os descontos e benefícios

nas empresas conveniadas, é
necessária a apresentação da
carteirinha de sindicalizado.

ODONTOLOGIAODONTOLOGIAODONTOLOGIAODONTOLOGIAODONTOLOGIA
SINPOSPETRO LITORALSINPOSPETRO LITORALSINPOSPETRO LITORALSINPOSPETRO LITORALSINPOSPETRO LITORAL

LITORAL E REGIÃO

ÓTICA

ÓTICA VISÃO
20% de desconto

End: Rua Fernando Simas, 116,
esquina com Rua Farinha Sobrinho

Bairro: Centro Histórico.
Paranaguá-PR

Telefone: (41) 3422-5919
 
 

ACADEMIA WORLD CHAMPION
Mensalidade R$ 80,00 para associados
Aparelhos novos. Reformada e total-
mente repaginada
End: Rua Conselheiro Sinimbú, 175
Bairro: Centro Histórico.
Paranaguá-PR
Telefone: (41) 9 8503-5898
 

ESCOLA DE FUTEBOL
PARANÁ CLUBE LITORAL

20% de desconto nas mensalidades
End: Rua: Estrada da Ponte Alta, 880.
Morretes-PR
End: Rua: Dr. Arthur de Souza Costa,
750. Paranaguá-PR
End: Avenida Thiago Peixoto, s/n, KM
04. Antonina-PR
Telefones: (41) 9 9903-1718 | Orlei
(41) 9 8808-9681 / 9 9775-3372
(Whats) | Rafael

ACADEMIA / CLUBES

ACADEMIA BASE
CORPORAL FITNESS

IOS NOVOS
URITIBA

PASSAUNA AQUATIC CENTER

Horário livre de segunda-feira a sexta-fei-
ra das 07:00 as 22:00 e Sábado das 09:00
as 12:00
De R$ 79,00 por R$ 69,00
Endereço: Rua vereador Garcia Rodrigues
Velho n° 135 Cabral
TEL: (41) 3328-2344

ACESSO SAÚDE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

20% a 50% de desconto em:
Consultas médica de clinico geral e espe-
cialidades
Exames laboratoriais de sangue
Exames cardiológicos
Exames pneumológicos
Exames neurológicos
Exames toxicológicos
Exames e testes para COVID-19
Exames de imagem (RX, tomografia, res-
sonância, mamografia)
Odontologia
Telefone: (41) 3500-8006 - R Izabel a Reden-
tora n°2346 Centro São José dos Pinhais

CLINICA ADONAI FISIOTERAPIA
 E DERMATO- FUNCIONAL
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

20 % de desconto em:
Fisioterapia, estética, pilates, pré e pós
operatório, acupuntura, fonoaudiologia
e atendimento domiciliar.
Marque sua avaliação!
Agende sua avaliação para os nossos tra-
tamentos, ou ligue para:
(41) 3383-2212 / 99727-9505
Rua Quinze de novembro, 2771, Sala 12 –
Centro - São José dos Pinhais – PR

Descontos de 10% a 15% aos associados
- Stand up paddle,Canoa havaiana, Caia-
que

CROSSPADDLE, BOOTCAMP,
CORE TRAINING

De Segunda a Sexta:
Academia R$ 90,00 pessoa
Academia + canoa havaiana R$110,00 por
pessoa
Academia + stand up R$ 130,00 por pes-
soa
Academia + canoa + stand-by R$ 150,00
por pessoa
Rua Ângelo Marqueto n°2840 Augusta,
Curitiba - PR,
Telefone: (41) 99134-3044

BARBEARIA SOCIAL CLUB
(FAZENDA RIO GRANDE)

CONVÊNIOS NOVOS
EM PARANAGUÁ

AUTO ESCOLA BERLIM

TABELA DE PREÇOS:
CATEGORIA AB: R$1.500,00 à vista –
R$ 1.600,00 parcelado com entrada de

R$ 280,00 no carne ou 10X de R$ 160,00 no
cartão de credito.

TAXAS DO DETRAN: R$ 262,00 para exa-
me de vista e psicotécnico. R$ 236,00 para
aulas teóricas. R$ 49,38 para aulas práti-
cas.

CATEGORIA B – R$ 1.100,00 a vista –
R$ 1.300,00 parcelado com entrada de

R$ 200,00 mais 5 x de R$ 220,00 ou 10x de
R$ 130,00 no cartão de crédito.

TAXAS DO DETRAN – R$ 262,00 do exame
de vista e psicotécnico. R$ 182,00 para
aulas teóricas. R$ 49,00 para aulas práti-
cas.

CATEGORIA D – R$ 1.100,00 a vista. –
R$ 1.200,00 parcelado com entrada de

R$ 200,00 mais 2 x de R$ 500,00 no carne ou
10x de R$ 120,00 no cartão de crédito.

INCLUSÃO B – R$ 900,00 a vista –
R$ 1.100,00 parcelado com entrada de

R$ 200,00 mais 2x de R$ 450,00 ou 10x de
R$ 110,00 no cartão de crédito.

TAXAS DO DETRAN – R$ 201,00 do exame
de vista. R$ 49,39 aulas pratica.

TEL: 3423-1921
Rua dos Expedicionários n° 623 – Estra-

dinha Paranaguá

Descontos de 10% a 15% aos associados.
Avenida Paraná n°2224 Santa Terezinha.
Tel.: (41) 3070-1207 (41) 99198-4703

SERRA VERDE EXPRESS

Desconto de 15% nos passeios de trem e
15% nos pacotes com trem.
Av. Presidente Affonso Camargo, 330 -
Curitiba - PR – Brasil

Vendas:
Tel. Curitiba: (41) 3888-3488 
Tel. Morretes: (41) 3462-1256 

INSTITUTO ELEVEN CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

Gastronomia, Automotivo e industrial,
Criatividade e arte, Gestão, Tecnologia e
Informática e Graduação e Pós gradua-
ção.

Sede Centro - (41) 3057.7307 - Rua Ma-
rechal Deodoro, 60 - Centro, Curitiba

Sede Matriz - (41) 3010.9777- Rua Dr.
Faivre, 1330 - Centro, Curitiba

Sede Fazenda Rio Grande - (41)
3070.4727- Rua Cesar Carelli, 274 - Pio-
neiros, Fazenda Rio Grande

Sede Paranaguá - (41) 3722.6252 - Rua
Alípio dos santos (esquina com a José
Gomes, pertinho do hospital regional),
Palmital.

De 50% a 60% de descontos nos cursos
de: Saúde, Beleza, terapias alternativas,

CLUBE ATLETICO SELETO
30% de desconto. - Tel.: (41) 3422-5733

R. Baronesa do Cerro Azul, 1361 - Cam-

CONVÊNIOS NOVOS
EM CURITIBA
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ESCOLA DE FUTEBOL NORDIC
ACADEMY ARAUCARIÁ

MAIS CONVÊNIOS SINPOSPETRO

Acqua Park
para os

associados
do

Sinpospetro

Descontos de 50% a 60% em:Descontos de 50% a 60% em:Descontos de 50% a 60% em:Descontos de 50% a 60% em:Descontos de 50% a 60% em:
Beleza, Terapias Alternativas,

Automotivo e Industrial,
Gastronomia, Criatividade e

Arte, Gestão, Tecnologia
e Informática e Graduação e

Pós Graduação.

Rua Vitório Sfendrych 500 - Araucária
Tel : (41) 992752855

Responsável Prof . Ivan

Mensalidade paraMensalidade paraMensalidade paraMensalidade paraMensalidade para
Associados: R$ 77,00Associados: R$ 77,00Associados: R$ 77,00Associados: R$ 77,00Associados: R$ 77,00

Estrada da Santa Cândida 1481, Santa Cândida. Curitiba
Centro esportivo Craques da Bola

Telefone:
(41) 99927-4667 | (41) 3095-9890

ELEVEN
Cursos

Profissionalizantes

20% de descontos
para associados

R. Estados Unidos, 2851 -
Boa Vista, Curitiba

Telefone: (41) 3152-1147

ESCOLA FURACÃO BOA VISTA
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Talvez você não saiba mas o início do nosso
sindicato foi formado por muitas lutas e conquis-
tas. Muita coisa mudou depois que Sinpospetro
chegou e a cada dia muda ainda mais para me-
lhor a vida do trabalhador. Hoje nossa entidade
é considerada uma das mais atuantes no país.

MUDANÇAS

Antes do sindicato os frentistas tinham que
ficar em pé o dia todo, sem água potável próxi-
mo, sem uniformes adequados, sem vestiários

O ANTES E O DEPOIS DO SINPOSPETRO

e muitas outras irregularidades. Não existia con-
vênio nenhum. Os trabalhadores não tinham
nenhum amparo ou suporte jurídico. Não havia
ninguém que lutasse pela categoria.

APÓS A CRIAÇÃO

Com a chegada do Sinpospetro  o frentista
quando não está atendendo tem bancos e ca-
deiras para poder descansar, tem água potável
perto, uniforme adequado e inúmeros outros
benefícios conquistados.

CONQUISTAS

Hoje com o trabalho do nosso sindicato todo
trabalhador de postos de combustiveis de Curi-
tiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Paranaguá e
todo o litoral tem convênios médicos hospitala-
res, odontológicos, autoescola, clubes de lazer,
academias, salões de beleza, apoio jurídico e
dezenas de outros benefícios. E não esqueçam,
um sindicato forte é um sindicato em que todos
participam.

MPT confirma: benefícios somente
para os associados do sindicato

Procuradoria Regional do Trabalho
da 1ª Região confirma: sob à Luz da

Lei 13.467/2017 (nova Legislação Trabalhis-
ta), benefícios como: vale-alimentação,
vale-transporte, Participação nos Lucros,
reajuste salarial, dentre outros, somente
farão jus os empregados que contribuem ao
sindicato.

Na ação para abrir procedimento investi-
gatório da cláusula que só permite tais be-
nefícios para quem paga as contribuições,
a procuradora do Trabalho, Dra. Heloise In-

gersoll Sá, não só arquivou o pedido como
reiterou que a nova legislação não alterou o
artigo 513, da CLT, que diz que cabe aos sin-
dicatos impor através de assembleia contri-
buições sindicais para todos aqueles que
participam da categoria.

Portanto, quem não respeitar as delibera-
ções aprovadas em assembleia convocadas
pelo sindicato, não terá direito aos benefíci-
os conquistados por ele. #ficaadica.

Fonte: - Assessoria de Imprensa UGT Paraná

A
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PARTICIPE DE
NOSSAS REDES
SOCIAIS
Faça como esses trabalhadores
sindicalize-se! Trabalhador
consciente é sindicato forte e mais
conquistas para nossa categoria.

Além de benefícios como assessoria jurídica
(trabalhista e previdenciária), dezenas de
convênios, atendimento médico e odontológico,
parque aquático e muito mais.

NÃO PERCA TEMPO E JUNTE-SE
A NÓS! JUNTOS SOMOS MAIS

FORTES SEMPRE!

Documentos necessários:
• RG e CPF

• Comprovante de endereço
• Holerite atual
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INSCREVA-SE EM NOSSAS REDES SOCIAIS
Os sindicalizados do

Sinpospetro recentemente
ganharam um grande aliado,
as redes sociais. Ferramentas
virtuais que levam informa-
ções aos trabalhadores, prin-
cipalmente no período da pe-
rigosa pandemia do corona-
vírus. Trabalhar com redes
sociais são, neste momento,
uma maneira abrangente e
rápida de interagir com os s
trabalhadores. Com a comu-
nicaçao digital é fácil divul-
gar ações do sindicato, infor-
mar sobre direitos e deve-
res, dar dicas especialmente
em relação à saúde e segu-
rança, tema importante nos
tempos de hoje e muito
mais.

No entanto, para estreitar
a comunicação entre os tra-
balhadores e o sindicato é
preciso que a categoria inte-
raja com essas redes, seguin-
do o perfil do Sinpospetro no
Facebook e no Instagram,
YouTube (Canal Bronca do
Trabalhador), baixando o apli-
cativo do sindicato, utilizan-
do o WhatsApp e acessando
o site do Sinpospetro. Acesse as redes sociais pelo QRcode

Acesse o site e siga o
Sinpospetro nas redes sociais:

sinpospetro.org.br Sinpospetro Curitiba, Região
Metropolitana e Litoral

Sinpospetro.ctba (41) 9847-0242

Abra a loja
de

aplicativos
Play Store

No campo
de pesquisa

digite
“Sinpospetro

Curitiba”

Baixe o
App

Sinpospetro
Curitiba

(do
símbolo

azul)
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NA DÚVIDA NUNCA ASSINE NADA
Se você não sabe ou não

entende exatamente as in-
formações contidas num
documento ou num contra-
to qualquer, não assine.
Procure o nosso sindicato
que o Departamento Jurídi-
co lhe auxiliará nisso e im-
pedirá que consequências
desagradáveis possam vir a
ocorrer.

Falando especificamente
sobre a importância de ler
um contrato antes de assi-
nar é preciso as pessoas
atentarem às informações
existentes nesse tipo de
documento, é importante
antes de tudo ler todas as
cláusulas.

 O trabalhador precisa
estar muito bem atento
para o que está escrito, as
obrigações que está assu-
mindo, bem como os direi-
tos dele, que estão previs-
tos em cláusulas contratu-

jam legais essas observa-
ções, elas têm que vir em
destaque, negrito, caixa
alta, para que o trabalha-
dor tenha pleno acesso a
essas cláusulas.

ais. Em caso de não com-
preensão do que está escri-
to, é interessante pedir opi-
nião de um profissional,
pois o contrato faz lei entre
as partes, é um instrumen-

to que ao ser assinado está
conferindo direitos, mas
também obrigações. É a
hora de vir ao sindicato, se
instruir e tirar todas as dú-
vidas.

Os contratos não podem
ter letra pequena. Cláusulas
que porventura reduzam di-
reitos do trabalhador podem
estar inseridas em letras
menores, e mesmo que se-

NA DÚVIDA NÃO

ASSINE NADA E

PROCURE SEMPRE

O SETOR JURÍDICO

DO SINPOSPETRO.

Tabela de salários a partir do mês de abril de 2021
REFERENTE AO REAJUSTE DEVIDO NO PERÍODO 2019-2020REFERENTE AO REAJUSTE DEVIDO NO PERÍODO 2019-2020REFERENTE AO REAJUSTE DEVIDO NO PERÍODO 2019-2020REFERENTE AO REAJUSTE DEVIDO NO PERÍODO 2019-2020REFERENTE AO REAJUSTE DEVIDO NO PERÍODO 2019-2020
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ATESTADO MÉDICO: SAIBA SEUS DIREITOS
O atestado médico é uma

ferramenta que garante ao
trabalhador a remuneração
do dia abonado, caso a falta
tenha sido por motivo de
problema de saúde. A
empresa que o recebe não
pode contestar as horas ou
dia do empregado  

O que a CLT fala sobre
atestado médico?

O atestado médico é um
documento utilizado para
justificar e abonar as faltas
de um empregado de seu
serviço devido a alguma
incapacidade para o traba-
lho seja por doença ou
acidente.

Os direitos trabalhistas
são uma das áreas em que
as dúvidas são mais recor-

rentes. Dentre elas, uma
que não é abordada com
frequência é o  atestado
médico.

Profissionais de todos os
setores e empresas o
utilizam. Ele auxilia os
funcionários a não perde-
rem o salário daqueles dias
que precisaram ficar ausentes.

O atestado médico é uma
ferramenta que garante ao
trabalhador a remuneração
do dia abonado, caso a falta
tenha sido por motivo de
problema de saúde. A
empresa que o recebe não
pode contestar as horas ou
dia do empregado.

Essa condição está no art.
6º, letra “f”, da lei 605/49,
cujo texto estabelece que,

Lei 605/49, em seu artigo 12,
§1º e 2º, dispõe que as
formas de abono de faltas
serão comprovadas com
atestado passado por
médico da empresa ou por
ela designado e pago.

Além disso, os atestados
médicos de particulares,
conforme manifestação do
Conselho Federal de
Medicina, não devem ser
recusados, exceto se for
reconhecido favorecimento
ou falsidade em sua emis-
são.

Ainda de acordo com a
Lei, a ausência sem justifi-
cativa acarretará a perda da
remuneração do dia e a
perda da remuneração do
repouso semanal.

O SINPOSPETRO NÃO DESCANSA E SUA
LUTA É VER VOCÊ SEGURO E CONFIANTE

Entre as principais
responsabilidades do
Sinpospetro estão a
representação coletiva
ações judiciais, orienta-
ção sobre a defesa do
emprego, manutenção e
ampliação de direitos e
negociação coletiva de
trabalho. participação
na elaboração da
legislação do trabalho,
recebimento e encami-
nhamento de denúncias
trabalhistas e preocupa-
ção com a condição
social do sindicalizado.
Além disso seu sindica-

se o empregado faltar ao
trabalho por motivo de
doenças, devidamente
atestado, não perderá o

salário e o Descanso Sema-
nal Remunerado.

O Decreto 27.048/49 que
aprova o regulamento da

to se preocupa com seu
lazer e de sua família,
está atento a sua saúde
e de seus dependentes
e está permanentemen-
te ligado em tudo que 
diz respeito a sua
segurança, seus direitos
e sua tranquilidade
profissional.

Atualmente, o sindica-
lismo brasileiro passa por
um momento de renova-
ção por conta das novas
demandas, como a empre-
gabilidade, a globalização
dos serviços e cada vez
mais, a luta por condições

dignas de trabalho. 

SEGURANÇA

O Sinpospetro é impor-
tante para o
frentista porque atua na
busca por melhores
salários, melhores condi-
ções de trabalho e na
defesa dos direitos dos
trabalhadores em postos
de combustíveis.  Um
trabalhador sozinho, sem
uma entidade forte por
trás, torna-se uma ‘‘pre-
sa’’ fácil para os maus
empregadores.



Uma velhinha vai ao médico. Ele
pergunta qual é o problema. Ela diz:
“Doutor, eu estou com um proble-
ma relacionado a gases, embora
isso não me incomode muito. Só
fico preocupada porque não sei se é
um problema de saúde. Meus gases
nunca cheiram, e são sempre
silenciosos. Só para o senhor ter
uma noção: eu já soltei cerca de 10,
e o senhor nem notou, porque são
muito silenciosos e não têm cheiro
algum! O que pode ser?”

Em um posto de gasolina uma ma-
dame loira resolveu abastecer seu
carro. Então ela parou e disse ao fren-
tista:

M - Completa pra mim.
Então frentista foi completou o

tanque e ao acabar ele disse a mada-
me:

F - Madame tá prontinho.
M - Quanto que deu meu filho?
F - Cinquenta reais.
M - Aceita cheque?
F - Só da praça.
M - Que burocracia heim, onde fica

a praça mais próxima?

CASAL DE IDOSOS
Um agente de viagens observa de sua mesa uma velhinha

e um velhinho olhando a vitrine que mostrava pôsteres com
destinos fascinantes ao redor do mundo. O agente havia
tido uma boa semana e a visão daqueles idosos abatidos
olhando a vitrine o fez sentir-se generoso. O agente foi falar
com eles e disse: “Eu sei que com sua pensão vocês nunca
poderão pagar férias, por isso quero mandá-los para um
resort fabuloso com todas as despesas pagas e não aceitarei
um não como resposta. Em seguida,levou-os para dentro e
pediu à secretária que providenciasse duas passagens de
avião para Palma de Mallorca e reservasse um quarto em
um hotel cinco estrelas. Eles, como se poderia esperar, acei-
taram alegremente e puseram-se a caminho. Cerca de um
mês depois, a senhorinha entrou em sua loja. “E então,gostou
das suas férias?” O agente perguntou ansiosamente “O vôo
foi emocionante, o lugar é um espetáculo e o hotel era lin-

Loira abastecendo

VELHINHOS NO POSTO DE GASOLINA
No meio da viagem, o casal de

velhinhos para em um posto de
gasolina para abastecer o carro. —
Quantos litros? — pergunta o
frentista, que estava
na mesma faixa etária
do casal.

— Encha o tanque! —
respondeu o velhinho.
Nisso, a velhinha pergunta:

— O que foi que ele
disse?

— ELE PERGUNTOU QUAN-
TOS LITROS EU QUERO COLOCAR
NO TANQUE!

— Vocês estão indo pra onde?
— perguntou o frentista, enquan-
to abastecia.

— Para Assis, vamos visitar uns
parentes!

— O que foi que ele disse? —
tornou a perguntar a velhinha.

— ELE PERGUNTOU PARA ONDE
NÓS VAMOS! Assis? — continuou
o frentista.

— Eu nasci lá! Cidade boa, cheia
de mulheres bonitas!

— O que foi que ele disse? —

mais uma vez pergunta a velhinha.
— ELE DISSE QUE NASCEU EM

ASSIS!
— Namorei com uma garota lá

que se chamava Dalva, há muito
tempo atrás. — prosseguiu o
frentista.

— Linda de morrer, mas ela me
traiu com a cidade toda! Às véspe-
ras do casamento ela fugiu com
outro!

— O que foi que ele disse? —
pergunta a velhinha.

— ELE DISSE QUE TE CONHECE!

OS GASES DA SENHORA
O médico diz: “Entendo. Veja,

tome esses comprimidos e volte na
semana que vem”. Na semana
seguinte, a velhinha volta ao
consultório: “Doutor”, ela diz, “eu
não sei que remédio foi aquele que
o senhor me deu! Os meus gases
ainda estão silenciosos, mas agora
eles fedem muito!”

E o médico responde: “Ótimo!
Agora que tratamos do seu nariz
entupido, vamos cuidar da sua
surdez”.
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do”, disse ela. “Eu vim para agradecer. Mas uma coisa me dei-
xou intrigada: Quem era aquele velhote com quem eu tive que
dividir o quarto?
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Um herói no meio da
pandemia que preci-
sa ser reconhecido,
pouca gente pode
ter se dado conta de
um personagem que
não parou em mo-
mento algum duran-
te a pandemia,
servindo a toda
população brasileira
e proporcionando
que o país não
parasse. Esse traba-
lhador tão importante em
nosso meio garantiu duran-
te todo esse tempo de
pandemia que as pessoas
pudessem se locomover,
que todos os veículos
pudessem ser abastecidos,
o transporte coletivo pu-
desse levar a população aos
seus destinos, os cami-
nhões levassem alimentos a
população e uma série de
outros benefícios que
poucas pessoas observam.
Estamos falando do traba-
lhador ou a trabalhadora
em postos de
combustíveis,
que foram perso-
nagens prepon-
derantes para
que o Brasil
pudesse continu-
ar andando.
Sabendo dessa
importância e o
risco que todos
esses trabalhado-
res estiveram
sendo expostos,
o Sinpospetro
protocolou
ofícios com vistas
de urgência para

SINPOSPETRO PEDE PRIORIDADE NA
VACINAÇÃO PARA A NOSSA CATEGORIA
Sindicato oficia autoridades públicas para que deem prioridade na vacinação contra a COVID-19 para
a categoria dos empregados em postos de combustíveis

que os frentistas também
sejam vacinados contra a
Covid 19 de forma prefe-
rencial, afinal a nossa
categoria não parou na
pandemia. O nosso sindica-
to oficiou e protocolou
para o Prefeito Rafael
Greca solicitando essa
medida, bem como tam-
bém fez o mesmo ao
Secretário de Saúde do
Paraná Beto Preto como
também ao Ministro da
Saúde Eduardo Pazuello.
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CASO VOCÊ NÃO TENHA RECEBIDO O TREINAMENTO
DA NR 20 DENUNCIE COM URGÊNCIA AO SINDICATO

A OBRIGATORIEDADE DE EQUIPE TREINADA

necessário compreender
que a presença de produtos
combustíveis e inflamáveis

em um mesmo ambiente, aumen-
ta a possibilidade da ocorrência
de acidentes.

Dessa forma, toda a empresa
que mantém sua atividade foca-
da no manuseio de tais produ-
tos, tem a obrigação de manter
uma equipe preparada, caso o
inesperado ocorra (acidentes
com inflamáveis e combustíveis),
de forma a atender a NR 20.

A equipe técnica habilitada
para tal, deve descrever um rela-
tório (denominado também de
plano de resposta a emergênci-
as) completo delineando a ocor-
rência do dano, e sua proporção,
bem como constatar se existe a
possibilidade de riscos à vizinhan-
ça, e por fim, verificar se há a ne-

Além de ser obrigatório para o
cumprimento da lei, o  treina-
mento dos funcionários dos
postos de combustível é essenci-
al para a prevenção de acidentes,
como também para capacitá-los a
agir de maneira correta em
situações de emergência.

Contudo, não basta treinar
uma vez. Sempre é bom reforçar
as informações que foram passa-
das aos funcionários, para que
elas não caiam no esquecimento
ou que deixem de receber a
devida consideração.

É

TREINAMENTO

Para pensar em segurança,
antes, é preciso pensar nos
riscos. No caso do posto de
combustível, há a exposição a
riscos de incêndio e de explo-
sões que podem ocorrer em
função de eventuais falhas
nas operações ou nos siste-
mas de abastecimento. Existe
também as possibilidades das
intoxicações e das contamina-
ções, seja pela inalação, seja
pelo contato dos produtos com
a pele dos trabalhadores.
Quando se faz a análise do
risco é possível antecipar,
reconhecer e avaliar as possi-
bilidades de ocorrências e, por
consequência, controlá-las ou
minimizá-las.

PENSE SEMPRE
NOS RISCOS

cessidade de evacuação do local.
A norma regulamentadora NR 20,

está ligada à atividades envolvendo: 
extração, produção, armazenamen-
to, transferência, manuseio e mani-
pulação de inflamáveis, nas etapas
de projeto, construção, montagem,
operação, manutenção, inspeção e
desativação da instalação

A boa aplicação da NR-20 evi-
ta acidentes e garante a saúde e
segurança para todos os envol-
vidos. Para o funcionamento efe-
tivo, o estabelecimento precisa
ter documentação de classifica-
ção de instalação, dos equipa-
mentos e capacitação obrigató-
ria para os  funcionários.


