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Os trabalhadores em postos de combustíveis do Distrito Federal já podem comemorar
mais uma importante conquista do SINPOSPETRO-DF. O sindicato visando fortalecer e
agilizar a comunicação com a categoria, acaba de lançar o seu SITE INSTITUCIONAL o
www.sinpospetrodf.org.br onde a categoria terá acesso direto a todo tipo de informação.
O site terá notícias, tabelas de salários, formulário de filiação, informações sobre os
convênios, leis importantes, convenções coletivas, os nossos jornais e boletins
informativos e também servirá para que a categoria denuncie os abusos cometidos pelos
patrões assim como elogiar e criticar o sindicato.
Companheiros, o SINPOSPETRO-DF mais uma vez vem mostrar seu compromisso
com a nossa categoria, um sindicato atuante não pode ficar parado no tempo esperando
as coisas acontecerem, tem que correr atrás de convênios, participar dos grandes
movimentos sindicais e se fazer presente sempre que alguma empresa tentar lesar de
alguma forma os direitos dos trabalhadores e neste ponto o nosso sindicato tem feito
conquistas históricas como o Convênio Médico e Odontológico,varias ações contra
empresas e agora com o lançamento deste site que servirá para que os trabalhadores
acompanhem as ações e dêem sugestões para que possamos melhorar ainda mais o
nosso atendimento à categoria.
Todas essas conquistas foram fruto da
união e da luta dos trabalhadores. Para
continuar avançando é preciso juntar
forças e ajudar na construção de um
sindicato cada vez mais forte. O sindicato
não conquista nada sozinho. É preciso o
apoio da categoria e esse apoio se dá
através da filiação que é de fundamental
importância para garantir o fortalecimento
do sindicato.

Não fique só, fique sócio
Filie-se ao Sindicato

SINPOSPETRO-DF
LUTA PARTICIPAÇÃO E CONQUISTAS

Atenção companheiros, não deixe
que os patrões tirem seus direitos, se
você se sentir lesado de alguma forma,
procure o SINPOSPETRO-DF e nós
lutaremos por você.
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Atenção companheiros, em algumas empresas os
funcionários estão tendo que pagar por furos de caixa,
produtos da loja e etc., mas o sindicato esclarece que
na maioria das vezes essas cobranças não podem ser
feitas. A CLÁUSULA VINTE E QUATRO do acordo
coletivo é bem clara, “A conferência dos valores

em poder dos frentistas (bombeiros) ou
caixas, será realizada na presença do
empregado interessado, sob pena de
isenção de responsabilidade por eventuais
erros constatados.”
Caso as empresas insistam em cobrar algum valor indevido denuncie ao sindicato e
nunca pague nada sem que a empresa lhe dê por escrito um recibo referente ao que está
sendo descontado do seu salário.

Sobe o índice de assaltos a postos de Gasolina no
Distrito Federal. A falta de segurança nos postos de
gasolina já levou vários trabalhadores a perderem suas
vidas no “pé da bomba” neste ano de 2009. Apesar do
índice de assaltos ser crescente, algumas empresas
apenas preocupadas com o lucro, ainda se recusam a
colocar um sistema de câmeras para tentar coibir os
bandidos. Tendo em vista isto, devemos ficar bem atentos
e tomar alguns cuidados importantes:
 Não ficar com valores altos na pista;
 Estar sempre atento a qualquer movimento estranho e ligar para a Polícia;
 Não ficar com pertences pessoais na pista, como celulares, relógios, nada que possa
chamar atenção dos bandidos;
 Em caso de assalto NUNCA reaja e nem faça movimentos bruscos, lembre-se, a nossa
vida não tem preço.
 Sempre registre o Boletim de Ocorrência, pois, através dele a Polícia intensifica o
policiamento nas áreas com maior índice de assalto.
O sindicato já mandou vários ofícios para a Secretaria de Segurança Pública e para o
Comando Geral da Polícia Militar, cobrando das autoridades que reforcem o policiamento
nos postos de gasolina do Distrito Federal.

www.sinpospetrodf.org.br

Companheiros, sempre que tiver
qualquer dúvida, sugestão, informação ou
quiser fazer uma denúncia ligue no
SINPOSPETRO-DF ou acesse o site
www.sinpospetrodf.org.br. Estamos
sempre prontos para defender a nossa
categoria.

SINPOSPETRO-DF

