
              O SINPOSPETRO-DF, por meio da sua diretoria vem 
informar que várias empresas não pagaram o retroativo 
seguindo uma orientação do Sindicombustíveis. O Nosso 
sindicato entrou com embargos de declaração no processo 
dia 10/02 e dia 17/02 o tribunal abriu prazo para o sindicato 
patronal se manifestar no processo. Encerrando os prazos 
dos embargos, caso as empresas não paguem o retroativo 
os nossos advogados já estão preparando para entrar com 
recurso ordinário no TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO (TST).             
          No entendimento do nosso corpo jurídico a sentença é 
bem clara quanto ao pagamento das diferenças salariais, 
mas as empresas se recusam a pagar sob a orientação do 
sindicato patronal, por isso o próximo passo após o 
julgamento dos embargos de declaração será recorrer ao 
TST com o recurso ordinário.
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ULTIMAS INFORMAÇÕES DO RETROATIVO SALARIAL

Para maior clareza das informações e 
andamentos do processo, 
disponibilizamos um link 

diretamente pelo QR-CODE acima.
Basta aproximar a câmera do celular 
para ver o andamento do processo na 

integra.

NEGOCIAÇÕES 2020/2021
CONFIRAM O ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES DESSE ANO

Assim que for confirmada a data da 3ª rodada de negociações informaremos e 
convocaremos imediatamente os trabalhadores. VAMOS LOTAR AQUELE AUDITÓRIO!

  Pedimos a todos que permaneçam 
mobilizados e unidos, pois se tivermos que 
novamente ajuizar o DISSIDIO COLETIVO,  serão 
os trabalhadores que decidirão.

  Como já era de se esperar, esse ano não 
está nada fácil negociar, já aconteceram 02 rodadas 
de negociações e a conversa patronal é só de retirar 
direitos, eles colocam os trabalhadores como um 
grande gerador de prejuízos, porem se esquecem 
que somos nós que geramos toda a riqueza da 
empresa através do nosso suor de cada dia.

SEMPRE MANTEMOS O NOSSO COMPROMISSO DE INFORMAR A TODOS O ANDAMENTO DAS 
NEGOCIAÇÕES ATRAVÉS DOS NOSSOS BOLETINS INFORMATIVOS, SITE INSTITUCIONAL E 

TELEFONE. QUALQUER DÚVIDA PROCURE INFORMAÇÕES NO SINDICATO.



 Sindicato é uma associação de pessoas que fazem parte de um mesmo segmento trabalhista. 
Seu objetivo principal é a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos de seus 
associados. Também é papel dos sindicatos organizar greves e manifestações voltadas para a 
melhoria salarial e das condições de trabalho da categoria.

 E você? É sindicalizado? Participa das reuniões do seu 
sindicato? Colabora para o engrandecimento da sua categoria 
profissional? Ou apenas aceita a vida como ela é? Procure 
seu sindicato, Sindicalize-se, faça a sua parte para que um dia 
possamos ser uma verdadeira Nação! “A união faz a força”.

 É fundamental que sejamos sócios de nossa entidade. Não só porque ela nos traz algum 
benefício, mas sim porque ela luta ao nosso lado buscando incessantemente melhorar a nossa vida. 
Esse tipo de trabalho às vezes aparece muito pouco. É comum não damos valor quando o nosso 
sindicato pressiona os políticos, conquistando direitos e, principalmente, não deixando que nos tirem 
aqueles direitos que já conquistamos.

 Somente organizados em suas entidades representativas de classe é que os trabalhadores e 
as trabalhadoras conseguem se qualificar e se fortalecer para promover negociações visando o 
atendimento de suas reivindicações coletivas. É claro que não basta se sindicalizar. É preciso 
participar efetivamente das lutas por novas conquistas e garantias de direitos.

 Os sindicatos são os legítimos representantes dos trabalhadores junto aos empregadores.  
Sindicalizar-se significa participar de ações que valorizam o ofício de cada trabalhador e lutar para 
manter direitos já conquistados e para ampliá-los.

 O sindicato  é a expressão máxima da união dos 
trabalhadores de uma determinada categoria ou região. Ele pode 
e tem a obrigação de defender toda e qualquer injustiça que seja 
cometida contra a categoria que representa, ao mesmo tempo 
que, através de seus representantes, tenta conseguir melhores 
condições de trabalho. Mas o sindicato só tem condições de ser 
um instrumento eficiente de luta se os trabalhadores o fizerem 
forte, dinâmico e aguerrido.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE SER SINDICALIZADO ?

EU SOU FILIADO

E VOCÊ ?

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
PRÓPRIO DO SINDICATO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
PRÓPRIO DO SINDICATO

O QUE JÁ ERA BOM FICOU MELHOR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA TODOS.

LIGUE E MARQUE SUA CONSULTA

(61) 4141-3431  

 Depois da reinauguração do consultório em junho, vários trabalhadores vem 

pedindo para poder trazer um irmão, um pai, uma mãe, um primo ou prima e até mesmo 

um cunhado. Após várias reuniões e estudos, a Diretoria do Sindicato decidiu que essa 

reivindicação poderia ser sim atendida, facilitando assim o acesso dos trabalhadores e 

de toda a sua família a uma saúde bucal de qualidade e com preços acessíveis.

 Atendendo a uma reivindicação dos trabalhadores, o Consultório Odontológico 

do Sindicato agora atenderá todos os familiares dos associados e não só os 

dependentes legais como era antes.

 O Familiar para ser atendido no Consultório Odontológico basta agendar a 

consulta e comparecer munido da carteirinha de sócio do titular. Todos os descontos e 

vantagens serão extendidos aos parentes dos associados independente de ser 

dependente legal ou não.

VOCÊ PEDIU E O SINDICATO ATENDEU


