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SINDICATO EM AÇÃO CONTRA COVID 19
A

Federação dos
frentistas do estado
de São Paulo,
juntamente com os seus
dezessete sindicatos,
solicitou uma autorização
judicial para a compra de
imunizantes para seus
trabalhadores ﬁliados. A
ação foi protocolada na 25ª
Vara Cível Federal de São
Paulo, sendo assinada pelo
advogado Dr Paulo César
Flamínio. A entidade
a ﬁ r m o u q u e o s
trabalhadores em postos
de combustíveis também
são linha de frente, pois,
somos nós que mantemos
a b a s t e c i d o s o s
considerados serviços
essenciais e os de
urgências e estamos entre
os trabalhadores mais
atingidos pela doença. No
pedido judicial foi citado a
lei federal n° 14.125, de 10
de março de 2021, que
possibilitou que as pessoas
jurídicas adquirissem
diretamente vacinas
contra a covid-19, cujos
imunizantes
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possuam autorização
temporária para uso
emergencial, ou
autorização excepcional e
temporária para
importação e distribuição
ou registro sanitário
perante a Anvisa. Também
foi solicitado a inclusão no
calendário de vacinação da
fase 4 como categoria
essencial.
Enquanto estamos de
mãos atadas, aguardando
as decisões judiciais,
estamos trabalhando para
o bem estar dos frentistas,
oferecendo mascaras para
sua proteção e as devidas
orientações sobre o
assunto.
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SINPOSPETRO/RP Fecha Convenção Cole va dos Fren stas
online, ﬁnalizamos o fechamento da
nossa convenção cole va de trabalho,
garan ndo para os nossos associados
um reajuste salarial e um aumento do
cket em 6,21%, passando assim para
R$ 1.401,00 o piso salarial e R$ 21,00 o
cket por dia trabalhado. O reajuste
será a par r de março/2021, portanto
a diferença retroa va tanto do salário
como do cket poderá ser paga em até
3 vezes. Pensando na crise em que se
encontra o país, entendemos que
vemos algumas diﬁculdades, mas
que foi uma boa negociação.
Pensando no bem estar dos nossos
associados, a Federação e os 17
sindicatos do estado de São Paulo,
e n t ra ra m c o m u m p e d i d o n o
ministério da saúde para colocar
nossos trabalhadores na lista de
vacinação, pois como já dissemos os
fren stas estão na linha de frente e
precisam estar vacinados. Enquanto

a liberação não é autorizada o
s i n d i cato e sta rá d i st r i b u i n d o
mascaras para seus associados para
trazer um pouco de segurança aos
mesmos. Lembrando que a
prevenção ainda é o melhor remédio,
então cuidem-se.Quero aproveitar
para lembrar que o sindicato
depende de vocês associados e que
sem vocês não existe sindicato e que
sem sindicato não existe convenção
cole va de trabalho e que sem
convenção não existe, Piso Salarial
diferenciado do salário mínimo, não
existe o direito ao cket, cesta básica
entre outros bene cios que o
sindicato oferece, então pedimos
juntem-se a nós e venha fazer parte
da nossa categoria, pois JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES.

FGTS. Este fundo serve para proteger
o trabalhador no caso de demissão
sem justa causa. Se você teve
dinheiro na conta do FGTS entre 1999
e 2013 pode ter direito a revisão do
saldo do FGTS. A correção do FGTS
está sendo julgada pelo STF e a
intenção é substituir o atual índice de
correção, a Taxa Referencial (TR),
para o IPCA ou INPC, todavia,
permanecendo os três pontos
percentuais de correção ao
ano.Segundo o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos, as cotas
Todo trabalhador com registro em disponíveis nas contas ativas ou
carteira de trabalho tem direito ao inativas dos trabalhadores teve um

prejuízo de 48,3% sobre a inﬂação,
entre 1999 a 2013.A decisão se a
correção deve atender ou não a todos
os trabalhadores ﬁca a critério do STF,
porém, a princípio, o julgamento
estava marcado para o dia 13 de maio
de 2021, mas foi retirado da
programação do tribunal e ainda não
foi deﬁnida uma nova data. Por este
motivo é que a Federação e os
dezessete sindicatos do Estado de
São Paulo estão desenvolvendo uma
ação coletiva para que possa ser
englobado todos os seus associados,
pois assim a probabilidade de que
todos possam receber o reajuste seja
bem maior.

Antonio Marco dos Santos
Presidente

O ano de 2020 foi muito di cil para
nossa categoria e 2021 não está sendo
diferente, pois em meio a toda essa
pandemia vemos que nos manter
ﬁrmes, trabalhando na linha de frente,
para garan r o abastecimento dos
serviços de urgência e emergência.
Mas, mais uma vez com muita
diﬁculdade, após várias reuniões

Correção do FGTS

Expediente
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REDUÇÃO/SUSPENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO
MedidaProvisória 1.045/2021

No último dia 27 de abril de 2021, a Medida
Provisória 1.045/2021 instituiu o novo
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, autorizando a redução
de salário proporcional à jornada de trabalho e
a suspensão de contrato de trabalho.

Um ponto muito importante e que precisa ser
destacado é que as medidas apresentadas na
MP dependem de aceite do empregado
quando implementadas por acordo individual
e que é obrigatório o empregador fazer a
comunicação, em até 10 dias após a
assinatura dos termos, de acordo com o
Ministério da Economia. A ausência deste
procedimento implica na obrigação de o
empregador pagar normalmente a
remuneração do empregado, como se não
houvesse sido aplicada a medida, até que
ocorra a citada comunicação.A redução
proporcional à jornada poderá ser realizada
nos percentuais de 25%, 50% e 75%. O valor
do benefício dependerá da medida que for
adotada pelo empregador e terá como
referência o valor do seguro desemprego. A
empresa que tiver auferido, no ano-calendário
de 2019, receita bruta superior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais) somente poderá suspender o contrato
de trabalho de seus empregados mediante o

pagamento de ajuda compensatória mensal
no valor de trinta por cento do valor do salário
do empregado.O empregador/empregado
deve ﬁcar atento às condições normais
atinentes ao contrato de trabalho, que devem
ser reestabelecidas no prazo de dois dias
corridos a contar da data estabelecida como
termo de encerramento do período de redução
pactuado ou da data que o empregador
cientiﬁcar o empregado do ﬁm da redução. O
prazo máximo para a aplicação da redução ou
suspensão é de 120 dias, com comunicação
prévia ao empregado de dois dias.No caso da
suspensão o empregador precisa redobrar a
atenção, pois, de acordo com o “§ 3º O
empregado, durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho: I - fará jus
a todos os benefícios concedidos pelo
empregador aos seus empregados”, portanto,
os benefícios pagos ao empregado devem ser
mantidos, ou seja, vale alimentação/refeição,
entre outros. Associado ﬁque atento aos seus
direitos trabalhistas, duvidas entre em contato
com o nosso sindicato, pelo telefone ﬁxo,
whatsApp, site ou e-mail, pois estaremos
prontos para atendê-los.

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 C LT,
rando a garan a do
t ra b a l h a d o r, i n c l u s i v e o
amparo da Jus ça do Trabalho.

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
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REAJUSTE SALARIAL
A PARTIR DE 01/03/2021

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

PRODUTO

QTDE

ARROZ AGULHINHA TIPO 2

10

FEIJÃO CARIOQUINHA
AÇUCAR REFINADO

04

TOTAL
GERAL

1.821,30

ÓLEO DE SOJA (900ML)

04

2.101,50

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%

Frentista Caixa Noturno
Gerente

ADICIONAL
NOTURNO

25%

PISO SALARIAL PERICULOSIDADE DUPLA FUNÇÃO

Frentista Diurno 1.401,00 420,30
Frentista Caixa Diurno 1.401,00 420,30

Frentista Noturno

20%GRATIFICAÇÃO

280,20

455,33 2.276,63
1.401,00 420,30
1.401,00 420,30 280,20 525,38 2.626,88
3.642,60
2.802,00 840,60
HORA EXTRAS

FUNÇÃO

Frentista Diurno
Frentista Caixa Diurno

Frentista Noturno
Frentista Caixa Noturno

HORA NORMAL

8,28
9,55
10,35
11,94

SEGUNDA A
SÁBADO 50%

12,42
14,33
15,52
17,91

FERIADO
100%

16,56
19,10
20,70
23,88

CASA

05

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

UNID
KG
KG
KG
LT

PCT
KG
PCT
UNID
PCT
KG
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID

Empregado NÃO ﬁliado NÃO tem direito aos benefícios do Sindicato
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.

FERIADOS:

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

