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ompanheiros e companheiras, temos enfrentado uma
dura batalha nos últimos meses. Na Campanha Salarial de
2012, conseguimos conquistar um direito que há muito lutávamos: o fim
do revezamento dos trabalhos realizados nos domingos e feriados. Nossa categoria ainda festejava a grande
conquista quando fomos surpreendidos com a manobra desonesta do
Sindicombustíveis. Após a assinatura
da Convenção Coletiva de Trabalho, o
presidente do sindicato patronal voltou com a palavra e orientou às empresas a interromperem o pagamento
dos domingos e feriados.
O Sinposba não esmoreceu. Partimos
pra luta para devolver ao trabalhador
aquilo que ele conseguiu por direito.
Diante da truculência dos patrões,
criamos a Campanha “No meu domingão, ninguém mete a mão”, que de
forma pacífica, tem conscientizado os
donos dos postos que o restabelecimento do pagamento deve ser feito.
Para aqueles patrões que insistem em
continuar no erro, o sindicato apelou
para a justiça. Entramos com diversas
ações de cumprimento para que a lei
seja cumprida.
Nossa luta já fez com que algumas
empresas voltassem atrás e restabelecessem o pagamento. Mas, sabemos que há muito a ser feito, e é
nesse momento de Campanha Salarial
que podemos enfrentar todos os desafios.
Tudo isso será possível se tivermos
o apoio da categoria. É de fundamental importância a participação
do trabalhador nesta luta por melhores condições de trabalho
e para fazer valer os nossos direitos.
Antônio José Presidente do Sinposba

Categoria luta para que
patrão restabeleça pagamento
dos domingos e feriados

G

arantir o pagamento dos domingos e feriados trabalhados
era uma antiga reivindicação
dos trabalhadores em postos
de combustíveis da Bahia. Na Campanha Salarial do ano passado, a categoria
conquistou este direto, mas não imaginaram que seria necessário travar uma
grande batalha para mantê-lo.
Dois meses depois de assinada a Convenção Coletiva de Trabalho, o sindicato
patronal, de maneira irresponsável, encaminhou uma circular para os escritórios dos postos de combustíveis pedindo
que o pagamento dos domingos e feriados fosse interrompido. Um verdadeiro
desrespeito à Convenção e a categoria.

conquistado. A atuação do sindicato fez
com que alguns empresários restabelecessem o pagamento. Mas a luta ainda
não acabou. Alguns empresários continuam intransigentes e se negam a resolver a questão.

De lá pra cá, o Sinposba tem lutado
através de ação jurídica e política para
devolver aos trabalhadores o direito

Trabalhador, precisamos da participação de todos, para que juntos possamos
reverter este quadro.

Esta luta é nossa!
Veja a situação da sua empresa com
relação aos domingos e feriados
Empresas que não
o.
restabeleceram o pagamento.
Rede Coresfil
Rede Sobral
Rede GRL
Rede Sodique
Rede Petróleo
Rede Taquipe
Rede Ecoposto
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Editorial

Campanha “No meu domingão, ninguém mete a mão”

Campanha Salarial 2013: reuniões para negociar
a pauta de reivindicações já começaram

Conheça as principais empresas
fraudadoras da CCT e das normas
trabalhistas.

O

REDE CAVALO MARINHO
Trabalhadores assinam que tiram o horário de descanso, mas, na realidade,
não gozam do benefício.

O Sinposba vai lutar para conquistar todos os itens estabelecidos na pauta de
e
reivindicações e, principalmente, intensi-ficar as mobilizações para devolver a ca-tegoria o direito de ter o pagamento doss
domingos e feriados trabalhados, direito
o
este, que foi interrompido pelos patrões..

Mesmo o trabalhador apresentando
atestado médico, a empresa dificulta
o recebimento orientando o trabalhador a providenciar relatório mesmo
que seja referente a uma gripe.

s trabalhadores em postos de
combustíveis da Bahia se reuniram no dia 15/04, para a apreciação e aprovação da pauta
de reivindicações. Depois de aprovada
e protocolada, os sindicatos se reúnem
para negociar os pontos. Já foram realizadas duas reuniões. A próxima vai acontecer no dia 20/05.
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Estamos
de olho

REDE DE POSTOS 4
Trabalhadores assinam e não recebem
a ajuda alimentação, pois a empresa
desconta as diferenças de caixa e falta
de mercadorias.

POSTOS GABRIELA E
ALBALONGA
Descontam falta de estoque e obrigam o trabalhador a assinar os descontos como se fossem vales.

Fiquem atentos que em breve a catego-ria será convocada para as assembleias.
Acesse www.sinposba.org.br e veja oss
principais pontos da pauta
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Cresce o número de casos de violência nos
postos de combustíveis da Bahia

ais um frentista foi morto após
assalto em posto de combustível na Bahia. A vítima da vez
foi Juraci Pereira dos Reis, 48
anos, conhecido como Capoeira. O incidente aconteceu no Posto Jacaré, na cidade de Filadélfia, na região de Senhor
do Bonfim, no dia 19/04. O Sindicato dos
Trabalhadores em postos de combustíveis
da Bahia (Sinposba) informa que os casos
de violência nos postos têm crescido nos
últimos meses, principalmente naqueles
situados nas rodovias.
O Sinposba recebe inúmeras denúncias de
trabalhadores que se dizem apavorados
com a falta de segurança no local de trabalho. Após levantamento, o sindicato afirma
que a maioria dos postos de combustíveis
na Bahia não possui nenhum tipo de segurança interna, nem mesmo câmeras para
registrar os assaltos.
“A segurança nos postos é de responsa-
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bilidade dos donos. Os empresários não
têm tomado nenhum tipo de atitude para
mudar esta situação, pois eles não sofrem
prejuízos. Muitos descontam dos funcionários os valores perdidos nos assaltos e, por
isso, não registram queixa. Além do impacto psicológico, de ter que trabalhar nesse
estado de pânico, o trabalhador ainda sofre o abalo quando recebe o salário, pois
o valor do assalto já vem descontado”,
afirma Paulo Félix, diretor de imprensa do
Sinposba.
O Sinposba esteve na cidade para prestar
solidariedade e orientar à família do frentista com relação aos direitos trabalhistas.
Outros casos
Na cidade de Glória, região de Paulo Afonso, dois frentistas foram baleados, mas um
deles não resistiu aos ferimentos. O Sinposba esteve no local para prestar assistência à família da vítima e descobriu que
o frentista morto não tinha sequer registro

na carteira
rteira de trabalho. “Entramos
com uma
ma ação na justiça para garantir
o direito
to do trabalhador e de seus familiares”,
es”, frisou Paulo Félix.
Em Salvador,
alvador, no ano passado, o Pos-to Miramar
amar (Ipiranga), que fica na Boca
do Rio,
o, sofreu tentativa de assalto. O
frentista
ta Mário Sérgio dos Santos,
de 40 anos, foi atingido no ombro
e na mão esquerda. Outro
caso aconteceu no Posto
Neve, no Cabula, um
frentista
ta tomou uma
facadaa no rosto.
O sindicato
ndicato tem
do resolverr
buscado
a situação
ação junto aoss
órgãoss competentes
para devolver aos tradores a tranqüilidabalhadores
de e um ambiente de trabalho digno.
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