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Editorial
Só depende de nós a
conquista de vitórias
Este ano a campanha salarial só
discutiu as cláusulas econômicas, o
reajuste ainda não é o ideal que desejamos; mas na atual realidade conseguimos um ganho real. Ano que
vem a campanha será mais agitada
porque a mobilização será maior
quando negociaremos todas as cláusulas da Convenção, as sociais e
econômicas.
O Sinposba hoje consolida sua
representatividade atuando de forma
destacada em organismos institucionais, em conferências e fóruns; fazendo com que, cada vez mais, nossa categoria se insira no movimento
sindical e na sociedade resgatando
sua auto-estima. No primeiro de maio
marcamos um gol de placa pela redução da jornada de trabalho e reafirmamos nossa consciência classista.
Estamos mobilizados com os demais sindicatos de frentistas em todo
o país, para conseguir o apoio de
mais deputados para a aprovação do
projeto de lei, de autoria do deputado
federal baiano Daniel Almeida, que
restabelece a aposentadoria especial
para frentistas. Para nós motivo de
orgulho a iniciativa do deputado, que
sempre acompanhou nossa trajetória
de lutas e compreende a necessidade
de se reconhecer a periculosidade da
função que exercemos.
Como não nascemos só para trabalhar, vamos realizar torneios de futebol no interior do estado e organizar
mais um campeonato de futebol de
salão, prepare seu time, junte sua galera formando uma bela torcida, mas
não esqueça que em nossas lutas, a
bola está conosco; e só depende da
nossa mobilização a
conquista
de vitórias.
Um abraço
fraterno
Antonio José
dos Santos
Presidente do
Sinposba
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Categoria
conquista reajuste
de 9,68%
A data-base dos trabalhadores
em postos de combustíveis é 1º
de maio, de lá para cá foram muitas as negociações para se conquistar um reajuste salarial melhor
e digno; a Diretoria do Sindicato
se empenhou ao máximo, e, finalmente, dia 8 de julho, o acordo
foi assinado. A contraproposta
patronal de 9,68%, com ganho
real de 4,1%, e reajuste do auxílio
alimentação de 10%, retroativo a
maio de 2010, foi aceita pela categoria em assembléia convocada
pelo Sinposba, no final de maio,
no Sindicato dos Bancários. Este

ano só foram discutidas as cláusulas econômicas, em 2011 serão
negociadas as sociais e as econômicas.
Alertamos os companheiros,
da capital e do interior, para ficarem atentos ao pagamento da diferença salarial retroativa a maio
de 2010; se o patrão não pagar o
reajuste ligue para o sindicato no
telefone gratuito 0800 284 2580,
não precisa se identificar, o importante é coibir a atitude de burlar os direitos dos trabalhadores.
Confira a tabela com todos os
valores na página 2.

TABELA SALARIAL - SINPOSBA
PISOS SALARIAIS MAIO/2010
(SALÁRIO + PERICULOSIDADE)

SALÁRIO
BASE

FUNÇÃO

ESCRITÓRIO
SUPERVISOR / CHEFE DE PISTA E SUBGERENTE
FUNCIONÁRIO DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LUIBRIFICADOR / FRENTISTA
VIGIA / SERVENTE
LAVADOR / ENXUGADOR
GERENTE
CAIXA DE PISTA
SUPERVISOR GERAL

630,36
630,36
515,50
539,63
514,40
514,40
1.079,26
616,05
1.618,89

ADICIONAL
PERICULOSIDADE 30%
R$189,11
R$189,11
R$154,65
R$161,89
R$154,32
R$154,32
R$323,78
R$184,82
R$485,67
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AJUDA ALIMENTAÇÃO (PARA TODOS EMPREGADOS)

R$819,47
R$819,47
R$670,15
R$701,52
R$668,72
R$668,72
R$1.403,04
R$800,87
R$2.104,56
R$77,00

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS:
1- As empresas que equipararam os pisos salariais dos funcionários ao salário mínimo de R$ 510,00; as diferenças
entre o salário percebido e os pisos estabelecidos serão retroativos a 1º de maio de 2010;
2- As empresas que por ventura não equipararam o salário ao salário mínimo conforme determina a lei, deverão pagar
as diferenças entre o salário percebido e o salário mínimo, retroativo 1º de janeiro de 2010; e as diferenças entre o
salário percebido e os pisos estabelecidos na convenção serão retroativos a 1º de maio;
3- Todas as diferenças, inclusive da ajuda alimentação, deverão ser pagas juntamente com o salário de julho de 2010.
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS

VALOR
R$12,61
R$12,61
R$10,31
R$10,79
R$10,29
R$10,29
R$21,59
R$12,32
R$32,38

FUNÇÃO
ESCRITÓRIO
SUPERVISOR / CHEFE DE PISTA E SUBGERENTE
FUNCIONÁRIO DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LUIBRIFICADOR / FRENTISTA
LAVADOR / ENXUGADOR
VIGIA / SERVENTE
GERENTE
CAIXA DE PISTA
SUPERVISOR GERAL

TAXA ASSISTENCIAL (Descontado em uma única vez, quando do 1º pagamento após assinatura da R$20,00
convenção)
VALOR DA HORA EXTRA

HORA
NORMAL + 30%
PERICULOSIDADE
R$ 3,72
R$ 3,72

HORA
EXTRA 50%

HORA
EXTRA 100%

R$5,58
R$5,59

R$7,44
R$7,45

ADICIONAL
NOTURNO
P/HORA
R$0,74
R$0,74

FUNCIONÁRIO DE LOJAS DE
CONVENIÊNCIA

R$ 3,05

R$4,57

R$6,09

R$0,61

LUIBRIFICADOR / FRENTISTA

R$ 3,19
R$ 3,04
R$ 3,04
R$ 6,38
R$ 3,64
R$ 9,57

R$4,78
R$4,56
R$4,56
R$9,57
R$5,46
R$14,35

R$6,38
R$6,08
R$6,08
R$12,75
R$7,28
R$19,13

R$0,64
R$0,61
R$0,61
R$1,28
R$0,73
R$1,91

FUNÇÃO

ESCRITÓRIO
SUPERVISOR / CHEFE DE PISTA
E SUBGERENTE

LAVADOR / ENXUGADOR
VIGIA / SERVENTE
GERENTE
CAIXA DE PISTA
SUPERVISOR GERAL
CONTATOS: (71) 3329-0576/3328-7870
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TOTAL

LIGUE GRATIS 0800 2842580
WWW.SINPOSBA.ORG.BR - EMAIL:CONTATO@SINPOSBA.ORG.BR

Frentistas podem ter aposentadoria especial

Os Sindicatos de frentistas do
Brasil inteiro estão mobilizados
pela aprovação do PLP 572/10, de
autoria do deputado federal baiano Daniel Almeida do PCdoB, que
prevê a aposentadoria especial de
frentistas com 15, 20 e 25 anos
ininterruptos de trabalho, conforme
o grau de risco. O Sinposba participa desta luta e vai mobilizar a categoria em todo o estado.
Os trabalhadores em postos de
combustíveis já recebem o adicional de periculosidade por esta atividade considerada de risco, mas
perderam o direito a aposentadoria
especial em 1998 e todos passaram para a regra Geral do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS,

com contribuição de 35 anos para
homens e 30 anos de mulheres.
Caso a proposta seja aprovada,
serão beneficiados cerca de 420 mil
frentistas em todo o país. “Isso é um
direito deles porque eles ficam expostos a produtos nocivos à saúde e
ao risco até de explosões”, destacou
o deputado Daniel Almeida.
Para Antonio José, presidente
do Sindicato, a entidade buscará apoio de outros deputado para
aprovar o projeto, porque é uma
injustiça os frentistas não terem
aposentadoria especial. “Estamos
expostos a agentes químicos diversos como o benzeno que causa
câncer, além de gases e vapores
prejudiciais à saúde; aos riscosfísi-

Deputado Daniel Almeida sempre defendeu
os direitos dos frentistas e agora apresenta
projeto de aposentadoria especial

cos, representados pelo ruído, calor, e ergonômicos,” concluiu.

Manoel Carlos,
delegado do
Sinposba no
3º Congresso
Nacional dos
Trabalhadores
no Comércio
e Serviços,
ao lado do
Senador Paulo
Paim e de
Euzébio Pinto,
presidente do
Sinpospetro Rio
de Janeiro

Sindicato consolida representatividade na sociedade
e garante vaga no Conselho Estadual das Cidades
Manoel Carlos, secretário-geral
do Sinposba é conselheiro suplente representando os trabalhadores em postos de combustíveis no
Conselho das Cidades, ele foi eleito na IV Conferência Estadual das
Cidades, realizada de 05 a 08 de
maio, em Salvador.
Diretores do Sinposba vêm participando de diversas atividades
programadas por centrais sindicais,
fóruns, conferências, e congressos
como o da Confederação Nacional

dos Trabalhadores no Comércio e
Serviços, garantindo representatividade a entidade na sociedade, e
sua inserção em órgãos públicos.
Paulo Félix e Manoel Carlos participaram da Conclat – Confederação
Nacional da Classe Trabalhadora,
realizada em São Paulo, no Estádio do Pacaembu que reuniu 30 mil
trabalhadores e trabalhadoras.
A atuação destacada de Manoel Carlos como delegado do Sinposba, no Congresso da CNTC,

realizado em Brasília, de 24 a 26
de maio, resultou na aprovação
de três propostas dos frentistas incluídas no plano de lutas:
1- Defesa do projeto de lei do
deputado federal Daniel Almeida, 2- Defesa da NR16, que trata
das áreas de riscos e atividades,
permitindo que o pagamento da
periculosidade seja estendido a
todos os trabalhadores dos postos, 3- Criação da coordenadoria
da juventude na CNTC.
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Tramita na Câmara Federal projeto
de lei do deputado Daniel Almeida
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MPT firma TAC com
Postos em Itaberaba
Os principais postos do município baiano de Itaberaba - Autoposto
Flor da Chapada, JC Gama Comercial de Combustíveis Ltda., Almeida
Martins Comercial de Derivados de
Petróleo Ltda. e Gonçalves Ferreira
Comercial de Combustíveis -, firmaram Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público
do Trabalho – MPT comprometendose a regularizar as condições de segurança e saúde dos trabalhadores.
Conduzidos pelo procurador Leandro Moreira Batista, os processos
corrigem a conduta em aspectos relativos às normas ambientais do trabalho, falta de informação e dispositivos de segurança, equipamentos
de proteção individual (EPI) e coletiva, proteção contra incêndio, além
de adequar condições ergonômicas
e de conforto nas frentes de trabalho. O compromisso com os quatro
postos foi assinado no último dia 29
de junho, motivado a partir dos relatórios técnicos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Cerest. Entre as cláusulas dos TACs,
consta a importância de realizar exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, demissionais,

de mudança de função e de retorno
ao trabalho). Também treinamentos
para os empregados, em especial
os frentistas, com recomendações
para prevenir situações de ingestão,
inalação e contato das substâncias
com os olhos e a pele.
A preocupação com as condições de segurança das instalações
elétricas também fez parte dos itens
do termo. É vetada a utilização de
gambiarras, emendas de cabos malisolados e partes do sistema elétrico apresentando riscos de acidente.
Atenção redobrada aos locais onde
exista umidade ou utilização de líquidos, a exemplo das valas de lubrificação. Ainda, a proteção dos postos
contra descargas elétricas atmosféricas está entre as obrigações, como
indica a NR10.
Em caso de descumprimento
de quaisquer das obrigações dos
TACs firmados com o MPT,os postos deverão pagar multas de R$
10 mil, por cláusula descumprida,
renovada a cada constatação. Os
valores serão reversíveis ao FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Fonte: Site do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Assessoria
de Comunicação, jornalista Olenka Machado. - MTb. 17.216/RJ

Vem ai o 1º Torneio de Futebol dos
Frentistas do Interior do Estado da Bahia
O Sinposba organizará nas
cidades sedes das suas subsedes e delegacias o 1º Torneio de Futebol das cidades
do interior do estado.
A Secretaria de Esportes
está organizando o calendário
e discutindo com os companheiros para definir a modalidade que será disputada em
cada cidade – futsal ou futebol
de campo. Camaçari será a primeira cidade a sediar o evento com
data a ser definida.

É isso ai galera, organize seu time
se inscreva e vamos praticar esporte!

CTB Bahia cria coletivo de Combate ao Racismo
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A Secretaria de Combate ao
Racismo da CTB Bahia criou no
sábado, dia 8 de maio, no Espaço
Cultural Dias Gomes, do Sindicato dos Comerciários de Salvador,
o Coletivo Estadual, formado por
entidades filiadas à Central, que
irá propor atividades, a formação e
o debate de temas relacionados à

temática da igualdade racial, políticas públicas de inclusão social, e,
sobretudo, de combate a todas as
formas de discriminação.
Na oportunidade foi eleita uma
Executiva formada por nove representantes de entidades, O Sinposba
estava representado pelos diretores
Adriano Nascimento e Ivanete Fraga.

Bem estar e serviços
para os associados
em Juazeiro
O Sinposba firmou convênio
em Juazeiro para garantir serviços aos seus associados com
descontos e vantagens. Para usufruir os associados devem pegar
autorização na sub-sede. Confira
os primeiros convênios firmados:

ÓTICAS CONTACTO
E IMPACTO

Condições de compras: à vista: 30% de desconto na compras
de óculos e 15 % de desconto
na compra de lentes. No cartão:
10% de desconto na compra de
qualquer material e dividido em 6
vezes, no crediário da loja: 10%
de desconto na compra de qualquer material, dividido em 1+ 2
vezes,no crediário da financeira:
não há desconto nas compras,
mais será divido em 6 vezes.

AUTO ESCOLA
O GLOBO

Condições: preço normal do
curso: R$680,00, no convênio:
desconto de 13% = 600,00 (pagamento cheque ou cartão)

CLINICA DE
OFTALMOLOGIA CLIOFT

Condições de Compras: 33%
de desconto na consulta e em
todos os procedimentos
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