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PALAVRA DO PRESIDENTE

Antonio Marco dos Santos
Presidente

Associados Sinpospetro, como
todos nós já sabemos, 2020 foi um
ano a pico, com muitas
diﬁculdades devido a esta
pandemia que assustou não
somente nosso país, mas o mundo
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inteiro e lamentavelmente, foram
muitas vidas perdidas por causa do
vírus Covid-19. O país passa por
uma crise econômica que tem
afetado setores dis ntos. Várias
e m p re s a s fo ra m fe c h a d a s e
diversas categorias veram suas
a vidades interrompidas, com isso
muitas pessoas perderam seus
empregos, mas a nossa categoria
por ser uma a vidade essencial,
manteve-se na A va. É verdade que
os postos de combus veis
man veram –se abertos, que
nossos fren stas assumiram a linha
de frente colocando a si mesmo e
sua família em risco, para que o país
não parasse por falta de
abastecimento, mas também é
verdade que os postos veram uma
enorme redução nas suas vendas, e
uma grande perda com isso, mas

felizmente a demissão na nossa
categoria foi pouca, pois a grande
maioria optou por suspender o
contrato de trabalho dos
funcionários com mais idade e os
que nham problemas de saúde e
reduzir a carga horária dos outros,
para que assim conseguissem
manter seu quadro de
funcionários, sem haver grandes
demissões.Pensando neste cenário
em que estamos vivendo, só
podemos agradecer e sermos
fortes, para enfrentar toda essa
diﬁculdade que assola o país e
pensarmos sempre posi vo para
que tudo volte a normalidade.
F re nte a to d o e s s e q u a d ro,
queremos agradecer a todos pelo
apoio e compreensão e desejar um
FELIZ 2021 aos nossos associados.

“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”.
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SINPOSPETRO/RP Fecha Convenção Cole va dos Fren stas

Chegamos ao ﬁnal de mais uma
negociação para o fechamento da
nossa convenção cole va de
trabalho. Nossa data base é no mês
de março e con nuará sendo, mas
devido o aparecimento do COVID-19
em meados de março de 2020, nossas
negociações presenciais foram
suspensas. Realizamos algumas
reuniões por vídeo conferência, entre
os 17 sindicatos, Federação do
estado de São Paulo e o setor
Patronal. Inicialmente, fechamos
duas convenções emergenciais para
que pudéssemos dar garan a ao

trabalhador do recebimento do
cket, cesta básica, seguro de vida,
recebimento de feriados e folgas no
3º domingo, pois com a convenção
vencida muitas empresas já estavam
suspendendo os bene cios de seus
empregados. Já não bastando as
diﬁculdades deste ano, os
representantes dos Postos de
Combus veis não facilitaram a nossa
negociação, pois queriam colocar a
escala 12x36 para os fren stas, com
recebimento do cket pelo dia
trabalhado, isto é, o fren sta
receberia somente 15 dias de vale
alimentação/refeição, entre outras
solicitações que foram propostas e
que prejudicariam o nosso
t r a b a l h a d o r. M a s c o m m u i t a
paciência os dirigentes sindicais
entraram em um bom senso e
chegaram a uma melhor forma de
negociação, não era o esperado, mas
devido a situação econômica do país

foi uma grande vitória. Esta
negociação não foi exatamente a que
pretendíamos para este ano, mas foi
o que melhor conseguimos, pois
ﬁcou garan do um reajuste de 3,92%
(índice da inﬂação) a par r do mês de
janeiro de 2021. O mais importante
do que o reajuste, foi conseguir a
permanência da nossa convenção
até 2 0 2 2 , ga ra n n d o a s s i m a
con nuidade do recebimento de
todos os bene cios já conquistados e
mais a proibição da terceirização,
garan ndo assim o emprego dos
nossos associados. Esperamos que
em março de 2021 o país esteja em
uma melhor situação econômica e
social e que esta pandemia já tenha
acabado, para que possamos lutar
por um melhor reajuste salarial.
Agradecemos a todos os associados
pela conﬁança, união e compreensão.
Um Forte abraço a todos. JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES.

Associados! Conﬁra seus Benefícios no site
www.sinpospetroriopreto.org.br

CABELEIREIRO

DENTISTA

SALÃO DE FESTAS

HOMOLOGAÇÃO

CASA NA PRAIA

APARTAMENTO NA PRAIA

RANCHO DE PESCA CARDOSO

CLUBE DE LAZER ARAÇATUBA

ATENDIMENTO JURÍDICO

CLUBE DE LAZER RIO PRETO

Expediente

Informativo do Sindicato dos Frentistas de São José do Rio Preto e Região - Presidente Antonio Marco dos Santos
Sede:São José do Rio Preto - Rua Eurides da Cruz- nº 164 - Jd. Paraiso- Cep:15045-170- Telefone (17)3219-9400
Sub-Sede:Fernandópolis - Av. Manoel Marques Rosa - nº 1075- 5ºandar- Sl. 54 - Centro - Cep:15600-010- Telefone (17)3442-6479
Sub-Sede:Votuporanga - Rua São Paulo - nº 3220- 7ºandar- Sl. 74 - Patrimônio Novo - Cep:15500-010- Telefone (17)3405-1391
Sub-Sede:Catanduva - Praça da República - nº 06- 5ºandar- Sl. 51 - Centro - Cep:15800-010- Telefone (17)3524-2400
Sub-Sede:Barretos- Avenida Dezenove - nº 755 - Sl. 01 - Centro - Cep:140780-300- Telefone (17)3322-3977
Sub-Sede:Araçatuba- Rua José Bonifacio - nº 680- Vl. Mendonça- Cep:16015-050- Telefone (18)3622-8911
Site:www.sinpospetroriopreto.org.br / Facebook:www.facebook.com/sindictofrentistasriopreto
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REAJUSTE SALARIAL
A PARTIR DE 01/01/2021

CESTA BÁSICA
A SER ENTREGUE NA 1ª QUINZENA DO MÊS
Conﬁra os itens-30 Quilo ( relacionados na C.C.T. )

PRODUTO

QTDE

ARROZ AGULHINHA TIPO 2

10
04

1.714,70

FEIJÃO CARIOQUINHA
AÇUCAR REFINADO
ÓLEO DE SOJA (900ML)

04

1.978,50

SAL REFINADO

01

KG

CAFÉ TORRADO E MOIDO (500G)

01

MACARRÃO (500G)

03

PCT
PCT

FARINHA DE MANDIOCA (500G)
FARINHA DE TRIGO

01

TABELA DE SALÁRIO
FUNÇÃO

NOVO

30%

PISO SALARIAL PERICULOSIDADE DUPLA FUNÇÃO

Frentista Diurno 1.319,00 395,70
Frentista Caixa Diurno 1.319,00 395,70

Frentista Noturno

Frentista Caixa Noturno
Gerente

20%GRATIFICAÇÃO

ADICIONAL
NOTURNO

25%

263,80

TOTAL
GERAL

428,68 2.143,38
1.319,00 395,70
1.319,00 395,70 263,80 494,63 2.473,13
3.429,40
2.638,00 791,40
HORA EXTRAS
HORA NORMAL

FUNÇÃO

Frentista Diurno
Frentista Caixa Diurno

7,79
8,99
9,74
11,24

Frentista Noturno

Frentista Caixa Noturno

SEGUNDA A
SÁBADO 50%

15,59
17,99
19,49
22,48

11,69
13,49
14,61
16,86

VALE TRANSPORTE:
As empresas que adotarem o regime de
trabalho aos domingos ﬁcam obrigadas a
elaborar escala de revezamento, devendo
o repouso semanal remunerado coincidir,
pelo menos, uma vez no período máximo
de três semanas, com o domingo.

Drª IRANI BUZZO

Drª Karla Buzzo Vidotto

Local: Rua Duque de Caxias,nº 161
Centro-Araçatuba

Local: Rua Eurides da Cruz nº 164
Centro- São José do Rio Preto

Atendimento

Telefone:(018) 3623-8438

Atendimento

Telefone:( 017) 3219-9400

01
01

FUBÁ (500G)
EXTRATO DE TOMATE (140G)

01

BISCOITO DOCE (200G)

01

LEITE EM PÓ

01

CREME DENTAL (50G)

01

ESPONJA DE AÇO (8 UNID)

01

SABONETE (90G)

01

SABÃO EM BARRA

05

RECIPIENTE P/ EMBALAR OS PRODUTOS

01

FERIADOS:

Deverá ser entregue na
quantidade total a ser usado,
com desconto de 1% do piso

ATENDIMENTO JURÍDICO

FERIADO
100%

CASA

05

Os Feriados não poderá ser
compensado com folgas e se
trabalhados,deverão ser pagos
como hora extra de 100%

UNID
KG
KG
KG
LT

PCT
KG
PCT
UNID
PCT
KG
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID

Ticket
R$19,75 por dia trabalhado
à partir de 01/01/2021

Cuidado! Não assine nada sem o sindicato por perto
Fique ligado trabalhador, com a
reforma trabalhista aprovada, NÃO
ASSINEM nada sem comunicar o
sindicato, pois rasgaram muitos dos
direitos con dos na CLT, rando a
garan a do trabalhador, inclusive o
amparo da Jus ça do Trabalho.
Portanto se assinar algo que não
concordem, não terá mais como
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EXTRAORDINÁRIA
Convocados
Todos os empregados (ASSOCIADOS OU NÃO DO SINDICATO) em postos de
combustíveis e derivados de petróleo de São José do Rio Preto e Região

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO20
03/12/2020
04/12/2014

17
17:00hs em 1ª convocação
18:00hs em 2ª convocação

Local: Rua Eurides da Cruz, 164- Jardim Paraíso - São José do Rio Preto - Telefone - 3219-9400

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
Reajuste Salarial: indice da inﬂação + 5% de perda
Vale Alimentação: Será pedido o valor de R$25,00
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