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epois da Reforma Trabalhista Dentrar em vigor, iniciamos o 
ano com o provável fim do 

Ministério do Trabalho. É mais uma 
perda muito grande para o trabalhador 
brasileiro, o Ministério do Trabalho é 
responsável  dentre  outros pela 
fiscalização e combate ao trabalho 
escravo, por atender as denúncias de 
abusos contra o trabalhador, por ajudar 
a agilizar processos trabalhistas.
Hoje precisamos ficar mais atentos, e 
unidos ao Sindicato, exemplo disso é a 
questão da homologação, recebemos 
casos em que estas foram feitas 
diretamente com o empregador sem a 
assistência do Sindicato, e foram 
constatados erros, depois de assinada 
não podemos mais corrigi-las. Associe-
se nosso Departamento Jurídico faz 
cálculos e pode dar todo suporte 
necessário para você. Além de tirar 
dúvidas diariamente. 
O Sindicato conta ainda com as mesas 
de entendimento que evitam ações 
trabalhistas e solucionam problemas 
entre patrões e funcionários. 
As negociações salariais tendem a ser 
mais duras, mais difíceis, mas com 
muito diálogo o setor patronal vai 
entender que o trabalhador é quem 
movimenta a economia e quem faz a 
empresa ter lucros. 
A frente nessa batalha estaremos 
sempre com vocês, não deixe de ligar, 
de vir até o Sindicato que é a sua casa e 
de conversar com a nossa equipe de 
base que faz visitas diárias nos Postos! 
Nossa prioridade e você frentista e sua 
família! 

Palavra do Presidente
Joabe Valença de Oliveira

Direitos do Trabalhador
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Iniciada a campanha salarial
de 2019

Atenção frentistas, fiquem
de olho no PPP 

Para que serve o PPP? Veja a matéria e confira quais os principais itens que 
podem dar dor de cabeça na hora da concessão do benefício especial.

Reajuste com ganho real nos salários, aumento no vale-refeição, e a 
manutenção de todos os direitos e benefícios advindos de negociações 
anteriores, como cesta-básica, seguro de vida e desconto máximo de 1% no 
vale –transporte do piso salarial da categoria, entre outros, estão entre  os 
principais pontos do documento, que será agora submetido à avaliação dos 
patrões juntamente com os 17 sindicatos filiados a Federação de SP.  

Consumo de bebida alcoólica 
em postos de gasolina é proibi-
do por Dória em todo estado de 
São Paulo.
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Feriados e Ponto Facultativo
entenda a diferença

Muitas vezes, os conceitos de feriado e ponto facultativo são entendidos de 
forma errada, gerando dúvidas e questões pertinentes ao assunto. O ponto 
facultativo é concedido por meio de Decreto criado pelo Governo Federal, 
Estadual ou Municipal, indicando a suspensão do expediente nas repartições 
públicas.

Dpto.  Jur íd ico  consegue 
aposentadoria especial para 
frentista associado.
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Mulheres conquistam espaço 
como frentistas. Já são mais de 
1500 na nossa base.     Pág. 4

Confira dicas sobre dúvidas 
trabalhistas como:

Periculosidade;

Contribuição Individual.

Pág. 3

Pág. 3

Pág. 2

RIBEIRÃO PRETO/SP
(16) 3611-1968

ARARAQUARA/SP
(16) 3334-1886

SÃO CARLOS
(16) 3372-6381

Sedes Sociais

Pág. 4

mento de veículos.
Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quinta-feira, 17, a 
medida já está em vigor. Os postos de gasolina deverão afixar avisos de 
proibição em pontos de ampla visibilidade e advertir os infratores sobre a 
proibição. “Em caso de persistência”, diz o texto, “o infrator será retirado do 
local, utilizando-se força policial, se necessário”.
O responsável pelo posto de combustível está sujeito a sanções previstas no 
Código de Defesa do Consumidor, como multa, apreensão de produto, 
intervenção administrativa, cassação de licença do estabelecimento e 
imposição de contrapropaganda.

Consumo de bebida alcoólica em postos de
gasolina é proibido por Dória

O Ministério do Planejamento divulgou em 28/12/2018, a relação dos feriados 
nacionais e pontos facultativos previstos para o ano de 2019. A portaria foi 
publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Confira o calendário:
1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional)
04 de março: Carnaval (ponto facultativo)
05 de março: Carnaval (ponto facultativo)
06 de março: quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)
19 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional)
21 de abril: Tiradentes (feriado nacional)
1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
20 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo)
7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)
12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
2 de novembro: Finados (feriado nacional)
15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)
24 de dezembro, véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas)
25 de dezembro: Natal (feriado nacional)
31 de dezembro, véspera de ano novo (ponto facultativo após as 14 horas).
Diferença entre feriado e ponto facultativo
Muitas vezes, os conceitos de feriado e ponto facultativo são entendidos de 
forma errada, gerando dúvidas e questões pertinentes ao assunto. O ponto 
facultativo é concedido por meio de Decreto criado pelo Governo Federal, 
Estadual ou Municipal, indicando a suspensão do expediente nas repartições 
públicas. Geralmente, o decreto sobre o ponto facultativo é publicado poucos 
dias antes da data afetada.
Por exemplo, no estado de São Paulo, o Dia do Funcionário Público, celebrado 
em 28 de outubro, é um ponto facultativo. Órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo devem observar essa data, exceto quando se refere ao expediente 
dos serviços considerados essenciais que não podem ser interrompidos. Por 
outro lado, o feriado é definido por lei federal, estadual ou municipal e abrange 
todas as atividades da sociedade.

Feriados e Pontos facultativos de 2019

Trabalho em feriados:

O trabalho em feriados (federal, estadual ou municipal, não importa) não é 
permitido, exceto em atividades cuja natureza não pode sofrer interrupção. 
Caso o empregador exija o comparecimento do empregado num feriado, a 
lei prevê o pagamento do valor do dia trabalhado em dobro.
A Lei nº 11.603, de 5 de dezembro de 2007, prevê:
“Art. 6º-A.  É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio 
em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e 
observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da 
Constituição.” (NR). Então, é pertinente que, além dos feriados nacionais e 
estaduais, o trabalhador ou empregador veja também os feriados decretados 
no seu município.
Trabalho durante o Carnaval
É importante destacar que a terça-feira de Carnaval e a quarta-feira de 
Cinzas não são feriados oficiais, uma vez que não existe nenhuma lei que 
dispõe a respeito. Isso é válido para todo o território nacional, exceto o 
estado do Rio de Janeiro, conforme estabelece a Lei Estadual nº 5.243/2008. 
Há muito tempo, tornou-se um hábito suspender as atividades nas empresas 
e órgãos públicos para que as pessoas saíssem de suas rotinas para aprovei-
tar os dias de Carnaval. Essa tradição se tornou tão forte que muitos 
calendários apontam a data como feriado (geralmente, destacados com a cor 
vermelha na folhinha). Por esses motivos, algumas pessoas acreditam que o 
Carnaval é um feriado.
Mais um aspecto importante: se o Carnaval não é um feriado, então é um dia 
útil. Portanto, trabalhar durante os dias de Carnaval não garante o recebi-
mento de horas extras ou adicionais, garantidos pela lei, da mesma forma 
que o trabalho exercido aos domingos ou feriados.

São mais de 1500 mulheres que trabalham em postos de combustíveis e Lojas 
de Conveniência em Ribeirão Preto e Região. “As mulheres vêm 
conquistando espaço em uma profissão que por muitos anos foi considerada 
somente para homens, a ascensão feminina nesse espaço mostra que os tempos 
são novos e temos que dar oportunidades a todos”, disse Joabe Valença 
presidente do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e Região.
De acordo com Joabe, o papel do Sindicato em relação às trabalhadoras de sua 
categoria é ser presente no ambiente de trabalho é fiscalizar para que não 
ocorra o assedio moral, as desigualdades salariais, ( a mulher na nossa 
categoria ganha o mesmo que o homem) o que não ocorre ainda em muitas 
profissões, nós contamos isso como um grande avanço, mas muito ainda 
temos que conquistar pelas mulheres.
Consideramos de suma importância o respeito aos direitos da gestante e da 
lactante, temos uma base sólida que visita os postos diariamente orientando e 
buscando as melhores soluções para eventuais problemas, um departamento 
jurídico que atende a categoria e um Sindicato sempre aberto para servir 
nossos trabalhadores.
Para Jorgelina Rosa da Cruz  que há 9 anos trabalha em postos de 
combustíveis e desde 2013 representa as mulheres na vice –presidência do 
Sindicato, a conscientização deve ser constante e as mulheres trabalhadoras 
em postos tem que saber que tem o Sindicato como braço forte nessa luta, “ a 
cada dia aumenta o número de mulheres chefes de família, o mercado de 
trabalho está se abrindo para nós, ainda temos que quebrar muito preconceito, 
necessitamos de segurança em nosso ambiente de trabalho, mas com 
empoderamento somos capazes de conseguir, pois muitas vezes cumprimos 
três jornadas: como trabalhadoras, mães e esposas e mesmo assim estamos 
sempre com um sorriso no rosto”, completou.
Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si 
próprio ou para outrem. A partir do seu sentido figurado, empoderar representa 
a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou 
característica.
Juntas Somos Fortes!

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), sancionou um projeto 
de lei nesta quarta-feira, 16, que 
proíbe o consumo de bebidas 
alcoólicas nas dependências dos 
postos de combustível de todo o 
Estado. A ingestão de álcool fica 
autorizada no interior das lojas de 
conveniência e restaurantes, além de 
áreas restritas e delimitadas que não 
se confundam com a pista de abasteci-

Igualdade de oportunidade de trabalho
nos postos de Ribeirão Preto e Região
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O Departamento Jurídico do Sindicato pede atenção especial ao solicitar para 
a empresa seu Perfil Previdenciário Profissiográfico (PPP). 
Para que serve o PPP? O PPP serve para comprovação da efetiva exposição do 
segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, servindo de base para a 
concessão de aposentadorias especiais e benefícios por incapacidade, 
motivados por doenças ocupacionais e ainda para orientar programas de 
reabilitação profissional.
Os fatores de risco do campo 15.3 (Decreto nº 3265 de 29 11 99) devem citar o 
agente químico hidrocarboneto aromático, benzeno e seus compostos tóxicos.
No campo 13 (lotação e atribuição) conferir se está correto período trabalhado, 
CNPJ da empresa, Cargo exercido, função, CBO e o mais importante, colocar 
o Código 04 (exposisão a agente nocivo, aposentadoria especial aos 25 anos de 
trabalho) no campo 13.7- GFIP.

Veja a primeira folha do formulário de modelo abaixo:

Campanha Salarial com data
base em 1º de março

 presidente do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão e Região, OJoabe Valença aprovou juntamente com a Federação dos 
Frentistas de SP - FEPOSPETRO e outros dezesseis sindicatos 

filiados, a pré-pauta de reivindicações da categoria, e as estratégias para a 
campanha salarial 2019-2020 dos cem mil trabalhadores em Postos de 
Combustíveis e Lojas de Conveniência no estado de São Paulo.
Reajuste com ganho real nos salários, aumento no vale-refeição, e a 
manutenção de todos os direitos e benefícios advindos de negociações 
anteriores, como cesta-básica, seguro de vida e desconto máximo de 1% 
no vale –transporte do piso salarial da categoria, entre outros, estão entre  
os principais pontos do documento, que será agora submetido à avaliação 
dos patrões juntamente com os dezessete sindicatos filiados a Federação 
de São Paulo.  
 "A Reforma Trabalhista visa enfraquecer o Movimento Sindical e o 
trabalho árduo que realizamos ao longo de 27 anos em busca de conquis-
tas e igualdade para os trabalhadores, mas nós não iremos descansar, pelo 
contrário, unidos trabalhadores e Sindicatos vamos conseguir enfrentar 
mais esse desafio  e angariar melhores condições", disse o presidente 
Joabe.
Bases – De acordo com o presidente da Fepospetro e do Sinpospetro de 
Osasco-SP, Luiz Arraes, estão programadas mais reuniões com os 
dirigentes sindicais, para consolidar as reivindicações provenientes  de  
aprovação em assembléias.
Após a definição da categoria, o documento será entregue aos represen-
tantes patronais do Estado, as entidades: Sincopetro, Resan, Regran e 
Recap.

A data-base da categoria é 1º de março.

Pré Pauta
Reivindicações dos Trabalhadores
O Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e Região divulga a Pré-Pauta 
de reivindicação para a Campanha Salarial de 2019. “Após a entrada em 
vigor da lei no. 13467/2017 (Reforma Trabalhista) e dos anúncios do novo 
governo, tais como: o fim do Ministério do Trabalho, que nada mais é do 
que um retrocesso nas questões trabalhistas, agora mais do que nunca 
temos que nos unir, pois a fiscalização, a luta, as reivindicações caberão ao 
sindicato e ao trabalhador. Necessitamos mais do que nunca de apoio total 
da categoria para que juntos possamos manter salários e benefícios, como 
ticket, cesta básica, vale-transporte, seguro de vida, dentre outros que não 
são direitos adquiridos, são benefícios conquistados sempre com muita 
luta, por meio da negociação coletiva”, disse Joabe Valença, presidente. A 
grande preocupação do Sindicato é que a intenção nesse caso é acabar 
também com a Justiça do Trabalho passando assim para a Justiça Federal 
os processos trabalhistas, causando mais lentidão na resolução dos casos.
Seja sindicalizado, possuímos um Departamento Jurídico competente, 
com assistência e apoio com desconto na área previdenciária, orientações 
na área cível. Na área  trabalhista o serviço é gratuito.
Associe-se, mantenha-se associado, Juntos Somos Fortes!

FUNÇÕES DA CATEGORIA PROFISSIONAL
- A presente convenção será aplicada a todos os(as) empregados(as) da 
categoria profissional, a saber:
supervisor(a), gerente, líder de pita, caixa, frentista-diurno e noturno, 
lavador(a), valeteiro(a), enxugador-(a), lubrificador(a), trocador(a) de 
óleo, encarregado-(a), vigia noturno, borracheiro(a), faxineiro(a), 
empregados(as) em geral de escritório, empregados em lojas de conve-
niência com o mesmo CNPJ do posto, e todos que prestam serviços na 
área das referidas empresas.

“NATUREZA ECONÔMICA”
A partir de 01 de março de 2019, considerando o crescimento do setor 
econômico e o maior índice de pesquisa, INPC/IBGE; IGP-M/FGV, IPC-
FIPE e ICV/DIEESE; a ser apurado sobre a variação acumula-da no 
período de 01/03/2018 a 28/02/2019, (reposição salarial) acrescido de um 
aumento real correspondente ao índice de 05% (cinco por cento).

TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
- As empresas fornecerão, gratuitamente, até o 5o dia útil, o valor de R$ 
25,00 NO MÍNIMO, sendo em conformidade com o número de dias do 
mês, para os meses subsequentes, o valor facial do ticket refei-
ção/alimentação será corrigido sempre que o índice inflacionário atingir o 
percentual de 5%;
- Fica garantido o benefício acordado nesta clausula durante o período de 
férias do empregado(a), e demais suspensões e/ou interrupções do 
contrato de trabalho, inclusive por afastamento da gestante, afastamento 
médico e/ou previdenciário até o efetivo retorno ao trabalho.

ADICIONAL NOTURNO
- Fica assegurado ao trabalhador que executa suas funções no período 
noturno 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remunerações 
inclusive horas extras, de acordo com o artigo 73, ‘caput’ e § 1, 2 e 5 da 
CLT. A jornada de trabalho noturno compreende 6h25 de trabalho, face a 
redução horária noturna. As empresas que prestam serviços a noite, 
deverão manter no mínimo 2 trabalhadores no período noturno;
- Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, 
devido é também o adicional quanto as horas prorrogadas.
- Visando resguardar a saúde física dos trabalhadores(as), as empresas que 
adotarem a jornada noturna, deverão oferecer a esses trabalhadores (’uma 
vigilância e segurança condizente durante a jornada de trabalho’).

JUÍZO COMPETENTE
- Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer controvér-
sias resultantes da aplicação do presente acordo coletivo.

VIGÊNCIA
A Norma Coletiva de Trabalho tem sua vigência fixada para 12 (doze) 
meses, com início em 1º de março de 2019 e término em 28 de fevereiro de 
2020, no que diz respeito ao campo das cláusulas econômicas. Quanto às 
cláusulas de atuação social, sua validade se inicia 1º de março de 2018 
com seu término em 28, de março de 2020.

Piso salarial R$ 1.217,00
30% periculosidade R$ 365,10

Tabela de Salários 2018
Funções da categoria: gerente, caixa, frentista, frentista-caixa, lavador, valeteiro, 
enxugador, lubrificador, trocador de óleo, encarregado, vigia, chefe de pista, 
borracheiro, auxiliar de escritório, faxineiro e outros funcionários em lojas de 
conveniência.

FRENTISTA DIURNO E OUTROS
Piso salarial R$ 1.217,00
30% periculosidade R$ 365,10
Total Geral R$ 1.582,10

FRENTISTA CAIXA DIURNO

20% adicional de caixa R$ 243,40
Total Geral R$ 1.825,50

FRENTISTA NOTURNO E OUTROS

Horas Extras
Normal Seg. a Sab. Feriado
R$ 7,19 R$ 10,79 R$ 14,38

Horas Extras
Normal Seg. a Sab. Feriado
R$ 8,29 R$ 12,45 R$ 16,60

Piso salarial R$ 1.217,00
30% periculosidade R$ 365,10
25% adicional noturno R$ 395,53
Total Geral R$ 1.977,63

Horas Extras
Normal Seg. a Sab. Feriado
R$ 8,98 R$ 13,48 R$ 17,98

FRENTISTA CAIXA NOTURNO
Piso salarial R$ 1.217,00
30% periculosidade R$ 365,10
25% adicional noturno R$ 456,38

Total Geral R$ 2.281,88
Horas Extras

Normal Seg. a Sab. Feriado
R$ 10,37 R$ 15,56 R$ 20,74

20% adicional de caixa R$ 243,40

GERENTE
Piso salarial R$ 2.434,00
30% periculosidade R$ 730,20
Total Geral R$ 3.164,20
Ticket-refeição de R$ 18,00, gratuito por dia trabalhado. Os empregados em postos que trabalharem nas folgas, domingos e 
feriados também têm direito ao ticket-refeição de R$ 18,00 e inclusive as horas extras, conforme tabela acima. Valores válidos 
a partir de 1º de março de 2018 a 28 de fevereiro de 2019. As diferenças salariais relativas aos meses de março, abril, maio e 
junho devem ser pagas em julho ou folha complementar.
OBS:  Todos os feriados não poderão ser compensados com folga, e se trabalhados deverão ser pagos como hora extra de 
100%. Será devida remuneração em dobro no trabalho aos domingos, desde que o repouso semanal não seja estabelecido outro 
dia pelo empregador na semana que antecede o domingo (segunda a sábado) 44 horas semanais, ou seja, 7h20 trabalhadas por 
dia. Lembrando que a cada 6 dias trabalhados, o frentista tem direito a uma folga semanal e um descanso no domingo.

Centrais Sindicais reafirmam luta
por aposentadoria digna e sem pri-
vilégios

Centrais em defesa da Previdência e contra o fim da aposentadoria”.
“Reafirmamos nossa posição contrária a qualquer proposta de reforma que 
fragilize, desmonte ou reduza o papel da Previdência Social Pública”, dizem 
no texto assinado pelos presidentes das centrais sindicais. Veja a seguir o 
documento unitário:
– Realização de “Plenária Unitária das Centrais em defesa da Previdência e 
contra o fim da aposentadoria” .
– Orientar a realização de plenárias estaduais e assembleias de trabalhadores 
para construir a mobilização, decidirem formas de luta, greves e paralisações, 
para enfrentar as propostas do governo e alertar os trabalhadores sobre a 
nefasta proposta de reforma da Previdência e ataques à aposentadoria;

Representantes das centrais sindicais 
e de sindicatos de diversas categorias 
estiveram reunidos, na sede do 
Dieese, em São Paulo, para traçar 
a ç õ e s  c o n t r a  a  r e f o r m a  d a 
Previdência.
Em documento as centrais sindicais 
decidiram entre outras ações a 
Realização da “Plenária Unitária das Fonte: Rádio Peão Brasil / Foto: Jaélcio Santana

PERICULOSIDADE
Quando o empregado trabalhar na 
área de risco, como tal definida em 
lei, terá direito ao adicional de 
30%(trinta por cento), calculado 
sempre sobre o salário base. Quando 
as empresas representadas pelo 
Sindicato Patronal exercerem 
atividades de lavagem de veículos 
e/ou de serviços de troca de óleo e 
lubrificação e nas quais não existam 
estoques de gasolina, álcool e diesel 
para revenda, pagarão a seus 
e m p r e g a d o s  A d i c i o n a l  d e 

Insalubridade, em grau médio, 
correspondente a 20% (vinte por 
cento) sobre o salário mínimo, nos 
termos do artigo 192 da CLT. As 
empresas possuidoras de escritóri-
os fora dos locais de operação e 
revenda de derivados de petróleo e 
álcool, não estão obrigadas a pagar 
o adicional de periculosidade e/ou 
insalubridade aos empregados que 
trabalham nesses escritórios. 

C O N T R I B U I Ç Ã O 
INDIVIDUAL
A partir de agora, o trabalhador de 
postos de combustíveis e lojas de 
conveniência poderão pagar a 
contribuição individual, recebendo 
o boleto diretamente em sua 
residência. ‘‘Muitos patrões 
impedem seus funcionários de 
serem sindicalizados, o que 
caracteriza prática antissindical’’, 
portanto essa opção facilitará a 
associação, explicou o Dpto. 
Financeiro do Sindicato. Maiores 
informações (16) 3611-1968.

Atenção Frentistas que irão
se aposentar

Após frentista associado requerer aposentadoria e ser negada pelo INSS, este procurou 
o Dpto. Jurídico do Sindicato, e por meio da Dra. Roselaine Zucco entrou com ação 
judicial impetrando recurso da decisão de 1ª instância, sendo reconhecido o período 
trabalhado em posto de combustível como atividade especial. ‘‘Comprovamos que 
durante certo período trabalhado, o segurado esteve em contato com os agentes 
químicos que dão direto ao benefício.’’, disse a Dra. Sendo assim a Justiça requereu ao 
INSS a elaboração de nova contagem de tempo de serviço. De acordo com a Dra. é 
importante que os associados em vias de se aposentar procurem o Sindicato para tirar 
dúvidas, fazer um cálculo prévio e havendo alguma divergência essa possa ser sanada 
antes do pedido do benefício.

Dpto. Jurídico reverte decisão da Justiça
de não conceder aposentadoria especial
para frentista
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