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Publicação do mês de abril de 2022

Reajuste Salarial - Negociações terminam

e sindicatos conseguem 11% de aumento

Durante os meses de março e abril, os sindicatos representantes dos trabalhadores de postos de combustíveis de 
todo o Estado estiveram participando de reuniões com o setor patronal para decidirem o reajuste salarial da 
categoria para o ano de 2022. Após várias tentativas de acordo, com várias reivindicações de grande importância 
sendo rejeitadas pelo setor patronal, finalmente no dia 19 de abril chegou-se a um acordo, garantindo a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras que exercem funções laborais dentro dos postos de combustíveis no estado de São 
Paulo, reajuste em seus salários de 7%.

O sindicato também conseguiu reajuste do ticket-refeição que passa a valer R$ 22,00 por dia trabalhado, além de 
outras conquistas importantes que farão grande diferença na vida do trabalhador como:

1553,00 - 10,85%
24,00 - 14,5%

1 maio dia do trabalho

Casa de Portugual Lula

consultorio médico

Auto serviço no estado de São Paulo

criar charge sobre trabalhadores conversando sobre 
um explicar o que faz o sindicato e o outro sem saber. 

gestante

SINDICATOS FINALIZAM NEGOCIAÇÕES
CONQUISTANDO REAJUSTE SALARIAL ACIMA DA INFLAÇÃO

Reajuste Salarial e Ticket Refeição

Manutenção e Renovação de

Cláusulas Garantem  Benefícios

aos Trabalhadores

Com duas frentes de negociação, 
Sindicato e Federação Estadual, os 
trabalhadores de postos de combus-
tíveis do estado de São Paulo, tiveram 
seus direitos e benefícios garantidos em 
Convenção Coletiva de Trabalho. 

Foram quase três meses de reuniões 
entre os sindicatos. As reuniões 

aconteceram de forma presencial e  
v i d e o c o n f e r ê n c i a s  c o m  v á r i o s 
momentos de discussões e desacordos 
que levaram ao encerramento das 
mesmas. 

No dia 12 de abril, em sua penúltima 
reunião, que aconteceu de forma 
presencial em São Paulo, por ocorrerem 
desacordos entre as partes, a reunião 
teve que ser novamente interrompida e 
logo depois encerrada por conta do 
clima tenso que se formou.

O dia 18 de abril foi definido para dar 
continuidade às negociações em São 
Paulo e logo depois,  remarcado para o 
dia 20 por  videoconferência.

Com os sindicatos reunidos, dando 
continuidade às negociações, após 

várias questões discutidas, as duas 
partes (patronal e trabalhadores) 
chegaram finalmente a um acordo, que 
garantiu aos trabalhadores a manuten-
ção e renovação de cláusulas de bene-
fícios, reajuste salarial acima da média 
dos últimos anos e acima da inflação do 
período e reajuste do ticket-refeição. 

Esse resultado garante a todos os 
trabalhadores em postos de combustí-
veis do estado de São Paulo um reajuste 
salarial de 10,85% que eleva o salário 
base para R$ 1.553,00. Esse é o valor 
mínimo que qualquer empregado que 
exerça atividade dentro de um posto de 
combustível no Estado, deve receber. 

O ticket-refeição foi reajustado em 
14,5% passando para R$ 24,00 por dia 
trabalhado. 

Retroativos 

A cesta básica de alimentos não sofreu nenhuma 
alteração nessa negociação e portanto continua como 
está. Confira abaixo o que deve conter a cesta básica.

CESTA BÁSICA MANTIDA

As diferenças são referentes aos meses de março e abril 
que deverão ser pagas até o quinto dia útil juntamente 
com os salários dos meses de maio de 2021.

 - já vem com o reajuste de junho.Julho

 - Serão pagas as diferenças de marçoAgosto

 - Serão pagas as diferenças de abrilSetembro

 - Serão pagas as diferenças de maioOutubro

Nas folhas de pagamento de:

As diferenças são referentes ao mês de março e deverá ser 
pago até dentro do mês de maio de 2022.

10 Kg. Arroz agulhinha
04 Kg. Feijão carioquinha
05 Kg. Açucar refinado
04 Latas de Óleo de Soja (900ml)
01 Kg. Sal refinado
01 Pacote de Café torrado e moído (500 gr)
03 Pacotes de Macarrão (500 gr cada)
01 Pacote de Farinha de mandioca (500gr)
01 Kg. Farinha de trigo
01 Pacote de Fubá (500 gr)
01 Lata de Extrato de Tomate (140 gr)
01 Pacote de Biscoito doce (200 gr)
01 Tubo de Creme dental (50 gr)
01 Pacote de Esponha de aço (8 unidades)
01 Unidade de sabonete ( 90 gr)
05 Unidades de Sabão em pedra
01 Kg. de Leite em pó
01 Unidade recipiente para embalar os 30 Kg. de produtos.

Os retroativos são todos os valores correspondentes à 
salários, adicionais e demais benefícios que tiverem seus 
valores alterados em Convenção Coletiva de Trabalho que 
são negociadas após a data base.

Todo empregado tem direito independente do tempo de 
serviço na empresa.

Esses valores são calculados de acordo com a data base 
que no caso é primeiro de março. 

Com duas frentes de negociação, 
Sindicato e Federação Estadual, os 
t r a b a l h a d o r e s  d e  p o s t o s  d e 
combustíveis do estado de São 
Paulo, tiverem seus direitos e 
b e n e f í c i o s  g a r a n t i d o s  e m 
Convenção Coletiva de Trabalho 

Com duas frentes de negociação, 
Sindicato e Federação Estadual, os 
t r a b a l h a d o r e s  d e  p o s t o s  d e 
combustíveis do estado de São Paulo, 
tiverem seus direitos e benefícios 
garantidos em Convenção Coletiva de 
Trabalho após o encerramento das 
negociações que ocorreram no dia 20 
de abril através de videoconferência, 
onde aconteceu o Acordo Coletivo 
entre representantes de trabalhadores 
e donos de postos de combustíveis do 
Estado.

CONSULTÓRIO MÉDICO E PSICOLÓGICO
Os trabalhadores de Jundiaí e 
reg ião contarão com um 
moderno consultório médico 
p s i c o l ó g i c o  q u e  j á  e s t á 
montado na sede do sindicato e 
aguarda aprovação para iniciar 
os atendimentos.

Segundo Daniel Ortega, diretor do 
Sinpospetro-Jundiaí, todos os 
documentos já foram encaminha-
dos para os orgãos competentes 
aguardando apenas aprovação 
para poder começar o atendimento 
aos associados.

O pais nao merece estar passando pelo que está passando. Não estamos como deveríamos estar.
Toda vez que aparece um governo progressista, aparece alguém que 

Sindicatos e centrais de trabalhadores estiveram presentes no evento.
Suplici,

Brasil urgente, lula presidente

O Sinpospetro-Jundiaí participou no dia 14 de abril, juntamente com centenas de sindicalistas 
representantes das principais centrais sindicais brasileiras do encontro entre sindicatos e o ex-presidente 
Luiz Inácio da Silva, realizado em São Paulo.

Durante o evento os sindicalistas apresentaram a pauta unificada dos trabalhadores, debatida na 
Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat 2022). 

O ex-governador do estado de São Paulo Geraldo Alkimim também participou do evento ao lado de Lula. 
Durante seu discurso, Lula disse que a pauta é quase um programa de governo de reconstrução do país. E 
que é preciso sentar com sindicalistas e todos os setores da sociedade para criação de um programa de 
reconstrução do país. 

Lula disse em seu discurso: ‘’É plenamente possível a gente ter um país mais justo, mais solidário, acabar 
com a miséria, gerar empregos, colocar o povo mais humilde dentro das universalidades, fazer o povo 
tomar café, almoçar e jantar todos os dias. É plenamente possível o Lula e o Alkimim construírem uma 
chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador desse país’’.

O sinpospetro-Jundiaí participou da elaboração da Conclat 2022 e luta juntamente com as centrais 
sindicais por um país mais justo e solidário e pela defesa dos direitos da classe trabalhadora.

O Sinpospetro-Jundiaí participou no 
dia 14 de abril, juntamente com 
c e n t e n a s  d e  s i n d i c a l i s t a s 
representantes das pr incipais 
centrais sindicais brasileiras do 
encontro entre sindicatos e o ex-
presidente Luiz Inácio da Silva, 
realizado em São Paulo.

Durante o evento os sindicalistas 
apresentaram a pauta unificada dos 
t r a b a l h a d o r e s ,  d e b a t i d a  n a 
Conferência da Classe Trabalhadora 
(Conclat 2022). 
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Expediente

Fique ligado com a gente
através do facebook

Você pode falar com a gente

sinpospetrodejundiaieregião

O Sindicato quer ouvir você
Para qualquer dúvida, denúncia ou reclamação os trabalhadores
tem vários canais de comunicação com o SINPOSPETRO-JUNDIAÍ
Para qualquer dúvida, denúncia ou reclamação os trabalhadores
tem vários canais de comunicação com o SINPOSPETRO-JUNDIAÍ

Pessoalmente

Por telefone

Sede (11) 4587-3226

Subsede (11) 4024-5377

Por WhatsApp

Sede (11) 99452-6048

Subsede: (11) 99438-8366

Por E-mail

sindfrenjdi@gmail.com

Sede Jundiaí
Av. Fernando Arens, 901 - Vila Arens

Subsede Itú
R. Joaquim Bernardes Borges, 745 - Salas 9 a12 - Vila Nova
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Consultório Médico 
PL contra frentistas 

Campanha associado

Pls que podem causar desemprego em massa
na categoria estão em tramitação no Congresso

FRENTISTAS
500 MIL EM TODO O BRASIL

NÃO AO SELF-SERVICE

PERDERÃO SEUS EMPREGOS

SÃO MAIS DE

QUE

Nos anos 90 a categoria passou por 
esse mesmo problema, causando 
mui tas demissões,  que só não 
assumiram proporções maiores, 
devido a mobilização dos sindicatos em 
todo o País com intensos protestos, 
p ress ionando  gove rnos  a  não 
permitirem que o sistema fosse 
implantado nos Estados e Municípios. 
Alguns Estados como São Paulo, 
criaram leis para impedir bombas 
a u t o m á t i c a s  n o s  p o s t o s  d e 
c o m b u s t í v e i s ,  a t e n d e n d o  a o s 
s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a n t e s  d a 
categoria.

A luta se deu durante toda a década de 
90, quando finalmente em 12 de janeiro 
de 2000, após grandes manifestações 
envolvendo sindicatos e trabalhadores 
em todo o País, dizendo não ao self-
service, e também milhares de 
manifestantes invadindo Brasília, 
pressionando os parlamentares, o 
então Presidente da Repúbl ica 
F e r n a n d o  H e n r i q u e  C a r d o s o , 
promulgou a Lei 9.956, proibindo 
definitivamente o sistema self-service 
nos postos de combustíveis de todo o 
Brasil, preservando naquele tempo o 
emprego de mais de 300 mil frentistas. 
Hoje esse número está estimado em 

Projeto prevê distância mínima entre posto de combustível e áreas de risco

Projeto prevê distância mínima entre posto de combustível e áreas de risco

Fonte: Agência Câmara de Notícias

O Projeto de Lei 3975/21 determina que os postos de combustível deverão estar a uma distância 
mínima de 500 metros de áreas consideradas de risco, como depósitos de explosivos, e áreas de 
grande concentração de pessoas, como hospitais, escolas e centros comerciais.

O texto tramita na Câmara dos Deputados.Pela proposta, os postos já em operação que não atendem a 
distância mínima ficarão sujeitos a regulamentação complementar, estabelecida pelos órgãos 
competentes, de modo a minimizar os riscos.

Proteção

As regras foram propostas pelo deputado Bibo Nunes (PSL-RS). Ele afirma que os postos de 
combustíveis representam um risco para a vizinhança e devem ser alvo de ações preventivas para 
evitar problemas como explosões, incêndios e vazamentos.“Devido à natureza do produto 
armazenado, toda instalação de derivados de petróleo e outros combustíveis configura-se como 
empreendimento potencialmente ou parcialmente poluidor e gerador de acidentes”, disse Nunes.

 “Por esse motivo, fundamental se faz a proteção da população vizinha mais vulnerável.”O projeto altera 
a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.O texto determina ainda que a regulamentação 
complementar dos postos já em operação não poderá exigir medida ou prestação compensatória ou 
mitigatória abusiva, como estabelece a Lei da Liberdade Econômica.

Tramitação
O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.Saiba mais sobre 
a tramitação de projetos de lei

Reportagem - Janary JúniorEdição - Marcia Becker

Fonte: Agência Câmara de Notícias

O que os frentistas não estão sabendo

Nos anos 90 a categoria passou por esse 
mesmo problema, causando muitas 
demissões, que só não assumiram pro-
porções maiores, devido a mobilização 
dos sindicatos em todo o País com 
intensos protestos, pressionando gover-
nos a não permitirem que o sistema fosse 
implantado nos Estados e Municípios. 
Alguns Estados como São Paulo, criaram 
leis para impedir bombas automáticas 
nos postos de combustíveis, atendendo 
aos sindicatos representantes da cate-
goria.

Empresários estão participando de um movimento 
denominado ‘’Self Service Brasil’’, que defende que os 
postos e os consumidores tenham o direito de escolher 
entre os frentistas e o abastecimento por conta própria. 

Desde que uma emenda do deputado Kim Kataguiri em 
prol da mudança, foi rejeitada na votação da MP 1063, no 
fim de novembro do ano passado, o movimento ganhou 
forças nos últimos meses e tem como pretexto a alta dos 
preços dos combustíveis, alegando que a economia 
gerada seria de 10 a 15 centavos por litro, em média.

A realidade

Infelizmente muitos empresários pensam somente em 
aumento de lucros sem medirem consequências sociais e 
econômicas como a demissão de mais de 500 mil 
trabalhadores e trabalhadoras em todo o país, riscos altos 
de contaminação da população que se utilizará desse 
serviço, a concorrência desleal que acabará com os 

pequenos empresários, entre tantos outros problemas que 
podem ser irreversíveis tanto para a sociedade como para os 
empresários. 

É de se indignar que políticos eleitos pelo povo, pela classe 
trabalhadora, atuem para prejudicar seus próprios eleitores. 
Agem de forma desonesta, egoísta que visam interesses 
próprios. O político que deveria ser representante do povo, 
acaba, trabalhando contra aquele que o elegeu para ser seu 
representante e defender seus interesses. 

O Sinpospetro-Jundiai repudia essa prática criminosa e 
desumana desses empresários e políticos e convoca todos 
os trabalhadores de postos para se unirem com o sindicato 
e juntos, lutarmos contra esses capitalistas oportunistas 
que, só se preocupam com dinheiro e poder e estão 
determinados a acabar com a categoria de forma covarde e 
definitiva.  Associar-se ao sindicato é gerar recursos, 
apoiar o sindicato é somar forças e gerar resultados.

Sindicato convoca trabalhadores



A Pousada do Sinpospetro em Caraguatatuba é uma 
ótima opção para você e sua família aproveitarem os 
momentos de lazer. O local é no bairro Martin de Sá, 
pert inho da praia e oferece uma estrutura 
aconchegante. Os quartos possuem uma cama de 
casal e uma de solteiro, televisão, ventilador de teto, 
guarda-roupas, frigobar, microondas, mesa, armário 
para guardar alimentos e um banheiro. Na área 
externa a garagem para carros e um espaço com 
churrasqueira e para as crianças uma sala de jogos 
com mesa de pebolim e sinuca e mais uma sala de 
televisão. 

POUSADA EM CARAGUATATUBA

Venha conhecer e curtir a Pousada SINPOSPETRO

  Aproveite suas férias

COLÔNIA DE FÉRIAS EM PRAIA GRANDE

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Restaurante com grande variedade de pratos e saladas
Play Groud

NÃO FIQUE DE FORA!

Diárias
com valor muito pequeno 

QUE INCLUI:
HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ,

ALMOÇO E JANTA

 A POUCOS METROS DA PRAIA
As Reservas devem ser feitas na sede do sindicato em Jundiaí ou na subsede em Itú 
Dúvidas ligue: (11) 4817-1621 ou WhatsApp Jundiaí (11) 99452-6048  Itú (11)99438-8366

Suites com Cama de casal e beliches, TV, banheiro,
ventilador e todo conforto para sua família

Diárias
com valor muito pequeno 

QUE INCLUI:

PARA VOCÊ E

SUA FAMÍLIA!

O atendimento previdenciário, realiza os cálculos e todo 
o processo de aposentadoria do trabalhador. Basta 
apresentar os documentos: Carteiras de Trabalho, 
documentos pessoais, PPP e último holerite.

Para ter direito ao dentista do sindicato, o trabalhador(a) 
deve ser associado(a) e estar em dia com as contribuições. 
Podem util izar os serviços os associados, seus 
dependentes e também os agregados. 

Odontologia

Jurídico O departamento jurídico
do sindicato atende os
trabalhadores associados
com dia e horário marcados

Previdenciário

Em jundiaí e Itú

Dra. Cristina Kobayashi

CUIDE DA SUA
SAÚDE BUCAL

Visite o dentista do
sindicato regularmente

TRABALHADOR ATENDIMENTO
ADULTO E
INFANTIL

Ortodontia
Protese

Outros Serviços

A S S O C I A D O
TEM DENTISTA

WatsApp Amigo
Deve ser utilizado para

marcar ou cancelar suas
consultas. Rápido e prático

Jundiaí (11) 99452-6048
Itú (11) 99438-8366

ASSOCIADOS E SUA FAMÍLA

Dra. Flávia S. Oliveira
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Frentista

Salário Base R$ 1.553,00
Ad. Periculosidade 30% R$    465,90

Ad. Noturno 25% R$    582,37
Ad. Caixa 20% R$    310,60

Salário Base R$ 3.106,00
Ad. Periculosidade 30% R$     931,80
Total R$  4.037,80

Hora Normal R$ 13,24
Hora Extra 50% R$ 19,86
Hora Extra DSR 100% R$ 26,48

Total R$ 2.911,87

Salário Base R$   1.553,00
Ad. Periculosidade 30% R$      465,90
Total R$   2.018,90

Hora Normal R$    9,18
Hora Extra 50% R$  13,77
Hora Extra DSR 100% R$  18,36

Salário Base R$  1.553,00
Ad. Periculosidade 30% R$      465,90
Ad. Noturno 25% R$     504,72
Total R$  2.523,62

Hora Normal R$  11,47
Hora Extra 50% R$  17,20
Hora Extra DSR 100% R$  22,94

Salário Base R$ 1.553,00
Ad. Periculosidade 30% R$    465,90
Ad. Caixa 20% R$    310,60
Total R$ 2.329,50

Hora Normal R$ 10,59
Hora Extra 50% R$ 15,88
Hora Extra DSR 100% R$ 21,18

Hora Extra: 

De Segunda a Sábado ..........50%
Feriados ...............................100%
Domingos trabalhados e não compensados

serão pagos em dobro

2022

Frentista Noturno

Gerente

Frentista Caixa Diurno

Frentista Caixa Noturno

Lava Car e Trocador de Óleo (dentro do posto)

Lava Car Trocador de Óleo (fora do posto)

Salário Base
Periculosidade 30%
Total: 

R$ 1.553,00
R$    465,90
R$ 2.018,90

Salário Base
Insalubridade 20%

Total: 

R$ 1.553,00
R$    242,40

R$ 1.795,40
sobre o salário mínimo

TABELA DE LAVA CAR

Valor por dia trabalhado R$24,00

Deverá conter     30 Quilos
A Cesta Básica deverá ser entregue

na primeira quinzena do mês

Desconto de apenas 1% do Piso

Primeiro de Março

Data Base 

Ticket-Refeição

Cesta Básica

Vale Transporte
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Sindicalistas e Centrais se reunem com Lula em São Paulo
O Sinpospet ro-Jund ia í 
participou no dia 14 de abril, 
juntamente com centenas 
de s indical is tas repre-
sentantes das principais 
centrais sindicais brasileiras 

do encontro entre sindicatos e o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, realizado em São Paulo.

Durante o evento os sindicalistas apresentaram a pauta 
unificada dos trabalhadores, debatida na Conferência da 
Classe Trabalhadora (Conclat 2022). 

O ex-governador do estado de São Paulo Geraldo Alkmim 
também participou do evento ao lado de Lula. Durante seu 
discurso, Lula disse que a pauta é quase um programa de 

governo de reconstrução do país. E que é preciso sentar com 
sindicalistas e todos os setores da sociedade para criação de um 
programa de reconstrução do país. 

Lula disse em seu discurso: ‘’É plenamente possível a gente ter um 
país mais justo, mais solidário, acabar com a miséria, gerar 
empregos,  co locar  o  povo mais  humi lde dentro das 
universalidades, fazer o povo tomar café, almoçar e jantar todos os 
dias. É plenamente possível o Lula e o Alkmim construírem uma 
chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador desse 
país’’.

O sinpospetro-Jundiaí participou da elaboração da Conclat 2022 e 
luta juntamente com as centrais sindicais por um país mais justo e 
solidário e pela defesa dos direitos da classe trabalhador

Sinpospetro-Jundiai 
na CONCLAT 2022

O Sinpospetro-Jundiai participou no dia 7 de abril da 
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat) que 
reuniu representantes das principais centrais sindicais do país. 

Durante o evento foi aprovado por unanimidade a pauta 
unificada com 63 propostas para ser levada aos candidatos nas 
eleições gerais deste ano.

O presidente da UGT, Ricardo Patah disse que é preciso debater 
as mudanças importantes do mundo do trabalho, porque a 
Reforma Trabalhista foi ação criminosa.

O Sinpospetro-Jundiaí é filiado a UGT e participou do evento 
representando os trabalhadores de postos de combustíveis da 
região de Jundiaí. 
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