
A realidade da classe trabalhadora 
do Brasil, nos seis primeiros meses 
de 2019, não mudou em nada. As 
situações econômica e política, 
para nós trabalhadores, continuam 
desfavoráveis com a retirada 
de direitos e a precarização das 
relações de trabalho, oficializadas 
através da reforma trabalhista, 
dificultando enormemente as 
negociações das campanhas 
salarias de diversas categorias 
para a manutenção de direitos e a 
conquista de novos.

As ações do Governo Federal só 
visam prejudicar a aposentadoria 
e os benefícios de todos os 
trabalhadores, com a proposta 
de reforma da Previdência 
Social (PEC 6/19), e a edição 
da Medida Provisória 873, que 
ataca e inviabiliza a sustentação 
das entidades sindicais, porque 
encontrou forte reação dos 
sindicatos à tentativa de acabar com 
a aposentadoria dos trabalhadores 
de carteira assinada e servidores 
públicos federais. O que deram 
aos patrões, em todo o País, larga 
margem e vantagens para dificultar 

a assinatura de acordos, ameaçar 
com desemprego e reajuste 
irrisórios as trabalhadoras e 
trabalhadores brasileiros.

Resistência

A data-base da nossa categoria é 1º de 
maio; e foi justamente nesse cenário 
que nossa Campanha Salarial começou 
e as negociações, entre o Sinposba e 
o Sindicombustíveis, aconteceram 
e os patrões encontraram forte 
resistência às suas investidas.

O presidente do Sinposba conta que 
os patrões queriam implementar 
a flexibilização dos avanços do 
Anexo II da NR9, que visa um 
ambiente de trabalho saudável para 
os trabalhadores e trabalhadoras 
em postos de combustíveis da 
Bahia, além de modificar cláusulas 
da nossa Convenção; insistiam 
também em incluir uma cláusula 
afirmando que existe limite de 
tolerância ao benzeno, e que os 
postos estão dentro do limite de 
convivência. Acontece que isso não 
é verdade; pois não existem estudos 
que comprovem tal afirmação, 

muito pelo contrário, a exposição 
aos produtos requer tratamento 
adequado para todos os profissionais 
que convivem no ambiente dos 
postos, motivo esse que nos levou à 
Justiça com ação para implantação 
da Assistência à Saúde.” Afirma 
Antônio do Lago.

Reajustes retroativos  
a maio

A assinatura da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2019/2020 aconteceu 
na sexta, 28 de junho, resultando 
na proposta de reajuste salarial 
de 5%, retroativo ao mês de maio, 
ajuda alimentação mensal de 
R$310,00 (trezentos e dez reais) 
também retroativo a maio, não 
inclusão da questão do benzeno, a 
manutenção das demais cláusulas, 
e a questão da Assistência à Saúde 
encontra-se na esfera jurídica, 
aguardando decisão judicial. 
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O Governo Federal quer inviabilizar nossa 
reação atacando os sindicatos para facilitar a 
aprovação da reforma da Previdência, cujo 
conteúdo é lesivo à sociedade ao propor a 
privatização da Previdência Social, ao instituir 
a capitalização, que funciona como uma 
poupança pessoal e não tem contribuição 
patronal nem recursos dos impostos da União 
para garantir o pagamento dos benefícios.

Engana-se, nós vamos continuar reagindo 
com lutas em todo o Brasil; e o sucesso da 
Greve Geral em 14 de junho, convocada pelas 
centrais sindicais, foi mais um exemplo de 
que não vamos aguardar passivos o fim das 
nossas aposentadorias, que contribuímos 
financeiramente a vida toda para termos esse 
direito, e que queremos viver com dignidade 
após aposentarmos. 

Nossa categoria está sofrendo, mais uma vez, 
um ataque com a ameaça da implantação 
do autosserviço nos postos, que pode 
desempregar mais de 500 mil frentistas no 
Brasil. A Diretoria do Sinposba reafirma 
seu compromisso com a categoria dos 
trabalhadores e trabalhadoras em postos de 
combustíveis afirmando: onde houver luta e 
resistência lá estaremos!

Antônio do Lago 
Presidente do Sinposba

Editorial

Em defesa da 
nossa profissão 
e aposentadoria 

Mais uma vez, 
nossa categoria 
está ameaçada 
por projetos que 
visam implantar 
nos postos de 
combustíveis 
de todo o país o 
funcionamento 
de bombas de 
autosserviço (operadas pelo próprio consumidor), o 
que pode significar o fim da necessidade da função de 
frentista, demitindo mais de 500 mil trabalhadores e 
trabalhadoras. 

São três projetos que visam revogar a Lei 9.956/00, 
que proíbe o autoatendimento em todo o Brasil, fruto 
da luta da Federação Nacional dos Empregados em 
Posto de Serviços de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo – Fenepospetro e dos Sindicatos. Os PLs 
que seguem na Câmara foram apresentados pelos 
deputados federais Vinicius Poit, do Partido Novo/ 
SP (PL 2302/2019) e Kim Kataguiri, do DEM/SP (PL 
2792/2019). Já o PL 519/2018, que segue no Senado, é 
de Cidinho Santos (PL/MT). 

Dirigentes frentistas de todo o Brasil estão 
constantemente em Brasília fazendo articulações para 
barrar mais esta investida; bem como o trabalho junto 
aos deputados e senadores segue nos estados para alertá-
los sobre a importância da manutenção da Lei, para 
assegurar o emprego e garantir a segurança e saúde, do 
trabalhador e da sociedade. 

O deputado Vinicius Poit diz que a permissão de postos 
com autosserviço é uma das sugestões do estudo do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
de 2018, para aumentar a concorrência no setor e 
reduzir os preços dos combustíveis. Proposta repudiada 
pela Federação e o Sinposba. 

“Esses projetos são gananciosos e só visam o lucro dos 
empresários do setor de revenda de combustíveis, que 
não querem arcar com o custo social dos direitos da nossa 
categoria, tão pouco estão preocupados com a segurança 
dos clientes e nem com demissão em massa, gerando um 
problema social para os trabalhadores e trabalhadoras 
em postos de combustíveis e suas famílias,” disse o 
presidente do Sinposba, Antônio do Lago.

Frentistas 
ameaçados por 
autosserviço

Presidente e diretores do Sinposba, Antônio do Lago, 
Antônio José Santos, Lázaro Souza e Manoel Carlos 
Pereira, discutem com deputado federal Daniel 
Almeida combate ao projeto self-service



SINPOSBASJulho de 2019

O Sinposba além de organizar as lutas da nossa categoria, 
administrar a sede em Salvador e as subsedes no interior, 
possui estrutura própria de serviços odontológicos na 
capital e interior e promove o lazer com a contratação 
de espaços para o baba semanal em Salvador, Feira de 
Santana e Juazeiro, pretende ampliar, ainda em 2019, 
para mais cidades. 

A entidade tem buscado realizar parcerias e convênios 
em diversos segmentos, visando dar amplitude ao 
seu trabalho social oferecido aos associados e seus 
dependentes com descontos. 

Conheça agora os serviços já oferecidos na 
capital e interior

SALVADOR
Sede – Fones: (71) 3329-0576/3328-7870/3329-3298 
0800 2842580, E-mail: sinposba@terra.com.br 

Clube Sindhotéis
Localizado na Alameda Dilson Jatahy Fonseca,  
nº 226, Stella Mares. A estrutura estará disponível 
para os trabalhadores e trabalhadoras em postos 
de combustíveis associados do Sinposba e seus 
dependentes, aos sábados, domingos, segundas-
feiras e feriados, das 09h às 17h. É preciso cadastrar 
os dependentes e saber mais informações na sede do 
Sinposba sobre o baba e datas restritas ao Sindhotéis

Advogado Trabalhista
Atendimento mediante agendamento.   
Local: Sede Sinposba

Consultório Odontológico
Atendimento mediante agendamento.   
Local: Sede Sinposba

Campo Society 
O Campo de Futebol Society é de uso exclusivo dos 
associados do Sinposba às sextas-feiras, das 15h às 
17h, e aos sábados, das 17h às 20h. Para usar o campo 
basta agendar previamente na sede do Sindicato, ou 
via telefone institucional.

Center Cardio – Centro Cardiológico de Diagnósticos 
Av. Luis Viana Filho (Paralela), nº 7416, Alpha Ville I. 
Desconto de 20%, mediante apresentação do cartão 
de associado em conjunto com o documento de 
identificação. Exclusivo para os associados.

FEIRA DE SANTANA
Subsede – Fone: (75) 3614-2578,   
E-mail: feira@sinposba.org.br

Arena JW7
Rua Newton Viera Rique, 3655, Caseb. Agendado na 
subsede de Feira de Santana, ou via telefone. Todas as 
quintas-feiras das 22h às 23h30.

Clínica SINCAVER
Especialidades: dentista, pediatria, clinico geral, 
ginecologista, dermatologista. 
Rua Fernando Ferrari, 598, Brasília. Para associados 
e dependentes legais com agendamento na subsede 
de Feira de Santana presencialmente. Devendo 
apresentar o último contracheque.

CAMAÇARI
COOPS Odontologia
Adelina de Sá, 1 Piso, Sala 102, Centro. Agendamento 
na sede do Sinposba, ou via telefone institucional.

JUAZEIRO
Subsede – Fone: (74)3612-0926,   
E-mail: juazeiro@sinposba.org.br

Espaço de Lazer do Sindcom
Estrada Malhada da Areia, S/N, Bairro Malhada da 
Areia, em frente ao Bairro Don José Rodrigues. Para 
jogar futebol a quadra estará disponível de terça a 
sexta das 18h às 23h, com marcação prévia sempre às 
segundas-feiras.
Para usar a piscina e estrutura do clube o espaço 
estará disponível aos domingos, das 9h às 18h. Para 
fazer as aulas de natação, hidroginástica e Zumba, 
serão cobrados o valor diferenciado de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para os associados do Sinposba.
Para ter acesso ao Centro Desportivo os 
sindicalizados do Sinposba deverão comprovar 
sua associação à entidade com a apresentação 
da sua carteira do Sindicato acompanhada de 
contracheque, onde conste sua contribuição 
mensal e outro documento com foto. Para que seus 
dependentes legais possam ter acesso a primeira 
vez ao Clube, o associado deverá cadastrar, 
previamente, seus dependentes na subsede do 
Sindicato em Juazeiro.

BARREIRAS
Subsede – Fone: (77)3611-7621,   
E-mail: barreiras@sinposba.org.br

Arena Barreiras 
Av. José Bonifácio 355, Centro, Barreiras, fundo do 
Colégio António Geraldo. Todas às sextas-feiras, das 
21h às 22h30

Conheça os serviços
que o Sindicato oferece
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Tabela Salarial | Sinposba

Pessoal de Escritório  R$ 1.227,70 R$ 368,31 R$ 1.596,01
Supervisor de Loja  R$ 1.227,70 R$ 368,31 R$ 1.596,01
Funcionário de Lojas de Conveniência  R$ 1.034,28 R$ 310,28 R$ 1.344,56
Lubrificador / Frentista ou op. de Bomba ou de Pista  R$ 1.081,79 R$ 324,54 R$ 1.406,33
Vigia e Servente R$ 1.030,98 R$ 309,29 R$ 1.340,27

Lavador e Enxugador R$ 1.030,98 R$ 309,29 R$ 1.340,27
Caixa de Pista R$ 1.199,68 R$ 359,90 R$ 1.559,59
Chefe de Pista  R$ 1.406,32 R$ 421,90 R$ 1.828,22
Gerente R$ 2.163,58 R$ 649,07 R$ 2.812,66
Supervisor Geral  R$ 3.245,38 R$ 973,61 R$ 4.218,99

Ajuda Alimentação para todas as funções:  A partir de Maio de 2019 = R$ 310,00

Pessoal de Escritório R$ 10,88 R$ 14,51 R$ 1,45
Supervisor de Loja R$ 10,88 R$ 14,51 R$ 1,45
Funcionário de Lojas de Conveniência R$ 9,17 R$ 12,22 R$ 1,22
Lubrificador / Frentista R$ 9,59 R$ 12,78 R$ 1,28
Vigia e Servente R$ 9,14 R$ 12,18 R$ 1,22
Lavador e Enxugador R$ 9,14 R$ 12,18 R$ 1,22
Caixa de Pista R$ 10,63 R$ 14,18 R$ 1,42
Chefe de Pista R$ 12,47 R$ 16,62 R$ 1,66
Gerente R$ 19,18 R$ 25,57 R$ 2,56
Supervisor Geral R$ 28,77 R$ 38,35 R$ 3,84

Pessoal de Escritório R$ 116,07 R$ 34,82 R$ 58,04
Supervisor de Loja R$ 116,07 R$ 34,82 R$ 58,04
Funcionário de Lojas de Conveniência R$ 97,79 R$ 29,34 R$ 48,89
Lubrificador / Frentista R$ 102,28 R$ 30,68 R$ 51,14
Vigia e Servente R$ 97,47 R$ 29,24 R$ 48,74
Lavador e Enxugador R$ 97,47 R$ 29,24 R$ 48,74
Caixa de Pista R$ 113,42 R$ 34,03 R$ 56,71
Chefe de Pista R$ 132,96 R$ 39,89 R$ 66,48
Gerente R$ 204,56 R$ 61,37 R$ 102,28
Supervisor Geral R$ 306,84 R$ 92,05 R$ 153,42

Pessoal de Escritório R$ 152,00
Supervisor de Loja R$ 152,00
Funcionário de Lojas de Conveniência R$ 128,07
Lubrificador / Frentista ou op. de Bomba ou de Pista R$ 133,91
Vigia e Servente R$ 127,63
Lavador e Enxugador R$ 127,63
Caixa de Pista R$ 148,52
Chefe de Pista R$ 174,10
Gerente R$ 267,88
Supervisor Geral R$ 401,80

Ajuda Alimentação (todas as funções) R$ 30,00

Pessoal de Escritório R$ 24,55
Supervisor de Loja R$ 24,55
Funcionário de Lojas de Conveniência R$ 20,69
Lubrificador / Frentista ou op. de Bomba ou de Pista R$ 21,64
Vigia e Servente R$ 20,62
Lavador e Enxugador R$ 20,62
Caixa de Pista R$ 23,99
Chefe de Pista R$ 28,13
Gerente R$ 43,27
Supervisor Geral R$ 64,91

Função Salário Base Adic. Periculosidade Total

Função Hora Extra a 50% 
+ Periculosidade

Hora Extra a 100%
+ Periculosidade

Adicional Noturno 
por hora

Função Feriados a 100%
Sem Folga *

Domingo 60% 
+ Folga *

Domingo 100%
+  Folga *

Função Diferença Salarial Função Valor

PISOS SALARIAIS • Maio de 2019  |  Salário + Periculosidade + Ajuda Alimentação 

VALOR DA HORA EXTRA

DOMINGOS E FERIADOS

DIFERENÇAS RETROATIVAS • Maio e Junho Taxa Confederativa Mensal  

Taxa Assistencial (todas as funções) R$ 20,00

Convenção Coletiva 2019/2020

* Os valores foram calculados com uma jornada de 08 horas diárias.

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado da Bahia

Facebook: facebook/sinposba.sindicato   |   Whatsapp: 71 8415-0924   |   Site: www.sinposba.org.br

Av. Sete de Setembro, 941, Conjunto 101, Mercês, Salvador-BA | Tel: 0800-2842580 • 71 3329-0576 • 3328-7870 | E-mail: sinposba@terra.com.br
Editado sob a responsabilidade da Diretoria | Presidente: Antonio do Lago | Secretário de Imprensa: Eduardo Silva | Jornalista Responsável: Kardé Mourão, SRTE/BA946 
Diagramação: Márcio Klaudat | Impressão: PH Impressão

SINPOSBAS


