
Neste dia 08 de dezembro, conforme publicado em edital, a categoria esteve reunida para fazer a retirada
de pauta. O Sinfren já formalizou a reivindicação dos trabalhadores e irá encaminhar ao sindicato
patronal para as negociações de 2021. Mesmo sabendo das dificuldades enfrentadas, por causa da
pandemia, estamos trabalhando com força total, para garantir os direitos já conquistados. Esperamos que
o patronal olhe com atenção para as negociações. Isto porque, tivemos um ano difícil e atípico, com
redução de salários, suspensão de contratos e muitos trabalhadores endividados. 
Em função disso, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia de Covid-19 nos trouxe, nossa
categoria esteve nos postos de trabalho, de domingo à domingo, executando suas funções com cuidado
e perseverança. Todos os dias nossos trabalhadores deixaram suas famílias em casa e saíram para
trabalhar, quando tantos estavam protegidos no recesso de seus lares. 

Desde março estamos enfrentando algo completamente
diferente. Algo que muitos chamam de "novo normal"!
Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Não
sabemos por quanto tempo mais estaremos nesta
situação. Por isso, pedimos a todos que continuem com
os cuidados necessários para se manterem o mais longe
possível do Novo Coronavírus!
Lembre-se: quanto mais cuidado e atenção tivermos,
menos chances teremos de nos contaminar! Siga as
orientações para passar por este momento de maneira
leve e segura: 

Nós, do Sinfren, queremos dizer MUITO
OBRIGADO a todos vocês que desde o início
do ano, momento em que a pandemia
começou, estiveram na comissão de frente,
trabalhando todos dias!
Em momento algum os frentistas recuaram.
Como serviço essencial mantiveram a garra no
trabalho e se posicionaram ao nosso lado,
confiantes em nosso luta pela categoria!
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Queremos parabenizar cada um de vocês por esta data! Gostaríamos,
mesmo, de passar nas bases e abraçar a cada um, para tentar
expressar nosso sentimento de gratidão pelo que fizeram até agora.
Não temos como agradecer a força que vocês mostraram diante das
dificuldades que a pandemia trouxe, e por confiarem em nosso trabalho
e permanecerem associados ao Sinfren, mantendo nossa causa
sindical viva, ativa!
 Vocês abraçararam e defenderam a função de um serviço essencial. 
Parabéns e muito obrigado, nossos frentistas, por terem encarado o
medo e trabalhado com tanto amor e dedicação, atendendo aos
clientes com todo cuidado e respeito que o momento exige. 
A pandemia continua, por isso, vamos seguir nossa rotina com os
protocolos orientados pela Organização Mundial da Saúde - OMS. Sua
vida vale muito!

Informamos que os kits de material escolar 2021
começarão a ser entregues em 05 de janeiro. 
Por causa da pandemia, para evitar aglomerações,
diferente dos outros anos, em que as entregas iniciavam
em dezembro, desta vez, adiamos para o início do ano. 
Sendo assim, todos os associados do Sinfren, que
tiverem filhos devidamente matriculados na escola, com
idade entre 5 a 16 anos, poderão receber o kit!
Esta é nossa maneira de incentivar a educação e
contribuir com o seu futuro e de sua família.

KIT MATERIAL ESCOLAR 2021
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12 de janeiro: dia do frentista
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Boas Festas e um 2021 repleto de realizações!

Desejamos a todos os trabalhadores e familiares que o espírito natalino
traga momentos de reflexão. Que o amor, a solidariedade, a justiça
social e a paz mundial sejam nossos maior objetivo. 

Que no próximo ano estejamos juntos novamente para continuar a luta
por uma sociedade mais justa, fraterna e com mais igualdade. Vamos
fazer de 2021 um ano de conquistas e vitórias para todos nós!

48.99906-0002


