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Antonio Vieira Martins,

presidente do

Sindespopetro e

secretário regional Sul

da Fenepospetro

Com muita luta e organização, conseguimos assinar a
Convenção Coletiva de Trabalho 2008/09 para os trabalhadores
em postos de combustíveis. Depois de várias reuniões em
Curitiba, finalmente chegamos a um acordo. Embora neste ano
as negociações tenham sido difíceis, o resultado desse desempenho
nas rodadas de negociações realizadas no decorrer do mês de
maio foi positivo e a luta garantiu os direitos dos trabalhadores.

Além do reajuste de 7% sobre os salários e mais 7,70%
sobre o cartão-alimentação, totalizando 14,70% de aumento,
conseguimos a renovação de todas as cláusulas sociais, sem
alterações como era vontade do sindicato patronal. Lógico,
alterações estas que só vinham tirar direitos já conquistados.
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Essas conquistas foram garantidas pela união de nossa
categoria também no momento das negociaçõs com os
sindicatos de frentistas de Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta
Grossa e Londrina, além da participação da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis, que demonstrou
mais uma vez a importância de nos unirmos para manter
nossos direitos.

Os frentistas de Cascavel e região estão de parabéns
por mais uma bem sucedida campanha salarial com aumento
real e manutenção das cláusulas da convenção.

A compreensão dos trabalhadores que entenderam
que não poderíamos aceitar a proposta patronal,  da maneira
que foi colocada nas primeiras rodadas de negociações.

Essa atitude, deu sustentação para que a diretoria do
Sindicato não assinasse a convenção de tal forma, inclusive
sinalizando para entrar com dissídio coletivo se fosse
necessário.

Dirigentes sindicais durante rodada de negociação com o Sindicato Patronal

++
Piso R$ 532,86 + Adic. de periculosidade R$ 159,85 + cartão alimentação R$ 182,00 = R$ 874,71



VIGÊNCIA:
VIGÊNCIA:
VIGÊNCIA:
VIGÊNCIA:
VIGÊNCIA:

O prazo de vigência da presente

Convenção Coletiva de Trabalho é o

período de 1º de maio de 2008

a 30 de abril de 2009.

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS:COMPROVANTES DE PAGAMENTOS:COMPROVANTES DE PAGAMENTOS:COMPROVANTES DE PAGAMENTOS:COMPROVANTES DE PAGAMENTOS:
As empresas fornecerão aos empregados, mensalmente, o comprovante de pagamento com as especificações de salários,
descontos e do valor de depósito do FGTS, obrigatoriamente.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS:PAGAMENTO DE SALÁRIOS:PAGAMENTO DE SALÁRIOS:PAGAMENTO DE SALÁRIOS:PAGAMENTO DE SALÁRIOS:
As empresas efetuarão o pagamento dos salários de seus funcionários até o 5º dia útil do mês subseqüente, ficando obrigados
a conceder antecipação através do Vale Salarial até o dia 20 (vinte) de cada mês, sendo o valor do Vale fixado a critério de
cada empregado até o limite de 50% (cinqüenta por cento) de sua remuneração mensal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que atrasarem o pagamento estabelecido no “caput” desta cláusula, inclusive do Vale
Salarial, ficam sujeitas à multa de 10% (dez por cento) sobre os mesmos a favor do empregado, sem prejuízo do pagamento
de multa prevista na CLT pelas empresas.

HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:HORAS EXTRAS:
O adicional de horas extraordinárias será de 60% (sessenta por cento) laboradas no mês.
PARÁGRAFO ÚNICO: O referido adicional será de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, não compensados.

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange as categorias econômicas e profissionais dos trabalhadores no Comércio Varejista de Derivados de Pet
da Base Territorial do Sindicato Obreiro composto pelos seguintes Municípios: Altamira do Paraná, Ampere, Anahy, Assis Chateaubriand, Barracão, Boa Espera
Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Mar
do Oeste, Jesuítas, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Mercedes, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esp
do Oeste, Pinhão de São Bento, Planalto, Pranchita, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do
do Iguaçu, São Jorge do Oeste, Saudades do Iguaçu, Sulina, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi, Ubiratã, Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmon

ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:ABRANGÊNCIA:
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TABELA SALARIAL
PARA EMPREGADOS
EM POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS
A PARTIR DE 1º DE
MAIO DE 2008

Percentual de aumento de 77777% sobre os salários vigentes em 30 de abril de 2008
Percentual de aumento de 7,70% sobre o vale alimentação a partir de 30 de abril de 2008

As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de julho/08As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de julho/08As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de julho/08As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de julho/08As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas até o 5º dia útil  do mês de julho/08

Todas as Salário Ad. Peric. Ad. Not. Total            H. Extras H. Extras
Funções Base             60% 100%
PeríodoDiurno 532,86 159,85 ---- 692,71             5,03 6,29
Período Noturno 532,86 159,85 138,54 831,25             6,04 7,55

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO: A partir de 1º de maio de 2008, o vale alimentação/cartão magnético será no
valor de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais). O vale alimentação/cartão magnético é devido inclusive quando o
trabalhador estiver em férias.

SALÁRIO FAMÍLIA
R$ 24,23..........para quem ganha até 472,43
R$ 17,07..........para quem ganha de 472,44 até 710,08



róleo e demais Combustíveis Minerais, bem como trabalhadores em serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotores, regendo as relações dentro
ança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques,
rques, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Francisco Beltrão, Guaíra, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Itapejara
perança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Pato Branco, Pérola
 Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São José das Palmeiras, São Pedro
nd e Vitorino.
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SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:SEGURO DE VIDA:
As empresas manterão o Seguro de Vida em Grupo aos seus
funcionários cujos valores de cobertura serão à partir de
01/05/08, os seguintes:
a) Em  caso de morte natural o capital segurado será de R$
12.000,00 (doze mil reais).
b)Em caso de morte acidental o capital segurado será de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
c)Em caso de invalidez total ou parcial por doença o capital
segurado será de até R$ 12.000,00 (doze mil reais),
respeitando-se a fixação dos percentuais de redução da
capacidade laborativa, constantes da Apólice de Seguro de
Vida em Grupo, que será fornecida pela empresa a cada um
dos segurados.
d)Em caso de invalidez total ou parcial por acidente, ou
doença profissional que se equipare ao acidente, o capital
segurado será de até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais), respeitando-se a fixação dos percentuais de redução
da capacidade laborativa, constantes da Apólice de Seguro
de Vida em Grupo, que será fornecida pela empresa, a cada
um dos segurados.
e) Auxílio Funeral de R$.1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), em caso de falecimento do empregado(a).

VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:VERBAS RESCISÓRIAS:
As empresas deverão efetuar o pagamento das
verbas rescisórias nos prazos previstos no Art. 477
da CLT, sob pena de multa em favor do
empregado de 1/30 (um trinta avos) do valor a
receber por dia de atraso, além da multa legal.

Parágrafo primeiro -Parágrafo primeiro -Parágrafo primeiro -Parágrafo primeiro -Parágrafo primeiro - Para os empregados segurados,
as empresas ficam autorizadas a descontar do empregado
em folha de pagamento o valor de até 15% (quinze por
cento) dos custos deste benefício, a título de participação
no prêmio devido às seguradoras. Os empregados
afastados do serviço, em gozo de Auxílio Doença, Acidente
de Trabalho ou Auxílio Maternidade, farão parte da
apólice de seguro de vida em grupo, com os mesmos
direitos dos empregados em atividade, mesmo estando
afastados e participarão com um desconto de R$ 0,01 (um
centavo de real), no prêmio devido às seguradoras, que
será pago pelo empregado por ocasião da rescisão
contratual ou retorno ao trabalho.

Parágrafo segundo -Parágrafo segundo -Parágrafo segundo -Parágrafo segundo -Parágrafo segundo - As empresas que não cumprirem
o disposto nesta cláusula, indenizarão EM DOBRO os
beneficiados, conforme valores estabelecidos para o
seguro.

Parágrafo Terceiro Parágrafo Terceiro Parágrafo Terceiro Parágrafo Terceiro Parágrafo Terceiro – As empresas informarão a cada
empregado, inclusive aos que vierem a ser admitidos, o
valor do seu capital segurado, com fornecimento de cópia
do “certificado” para cada empregado segurado.

VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:VESTUÁRIOS:
As empresas abrangidas pela presente
convenção coletiva de trabalho fornecerão
gratuitamente vestuário, em especial, botas,
luvas, uniformes, capacetes e avental, para
lavadores, lubrificadores e frentistas e, outros
empregados que utilizem em seu trabalho tais
vestuários ou cujo uso seja exigido pelo
empregador.

VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:VALE TRANSPORTE:
O vale transporte será fornecido a

todos os empregados em número que
atenda a necessidade dos mesmos
não podendo ser inferior a 2 (dois)

vales por dia de trabalho.
PPPPPARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIRO: : : : : Os vales

transporte serão fornecidos até o
último dia do mês anterior ao que
correspondem os vales transporte.

PPPPPARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDO: : : : : As
empresas descontarão no máximo

03% (três por cento) do salário base
do empregado quando para este for

fornecido o vale transporte.



FÉRIAS
O trabalhador deverá ser avisado por escrito
30 dias antes que sairá de férias. O pagamento
das férias deverá ser feito dois dias antes do
trabalhador sair de férias. No mês em que
estiver de férias o trabalhador terá direito ao
vale-alimentação.

INTRAJORNADA
Todo trabalhador que fizer carga horária diária
maior que seis horas diárias, deverá ter no
mínimo uma hora e no máximo duas horas de
intervalo para repouso ou alimentação. Para
quem fizer até seis horas, o intervalo é de no
mínimo 15 minutos. O trabalhador que não
estiver tendo estes intervalos terá o direito de
cobrar como extra.

REGISTRO EM CTPS
As empresas terão o prazo de 48 horas para
fazer as anotações do registro em CTPS. O
trabalhador que for contratado para um
período de experiência tem o mesmo direito
de registro em CTPS.

TRABALHO NOTURNO
Considera-se trabalho noturno o executado
entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do
dia seguinte. Quem trabalhar dentro deste
horário terá um adicional de 20% sobre a
hora diurna, como adicional noturno.

PERÍODO DE DESCANSO
Entre duas jornadas de trabalho haverá um
período mínimo de 11 horas consecutivas para
descanso.

JURISPRUDÊNCIA DO TST

EstáEstáEstáEstáEstá
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Informativo do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados  de
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Antonio Vieira Martins
 Presidente

(45) 3224-4084
O PETROLINOO PETROLINOO PETROLINOO PETROLINOO PETROLINO

PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:PISO SALARIAL:
Fica fixado e assegurado o piso salarial da categoria profissional para
todas as funções, no valor de R$ 532,86, excluso de periculosidade, a
partir de 01/05/2008.

PPPPPARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIROARÁGRAFO PRIMEIRO::::: Entende-se por piso salarial exclusivamente
o salário nominal dos empregados, devendo ser acrescido ao referido
piso, os adicionais de periculosidade, noturno e outros, quando
devidos.

PPPPPARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDO: : : : : a correção salarial da categoria profissional
é resultado da aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre os
salários vigentes em 30/04/2008.

PPPPPARAGRÁFO TERCEIROARAGRÁFO TERCEIROARAGRÁFO TERCEIROARAGRÁFO TERCEIROARAGRÁFO TERCEIRO: : : : : As diferenças salariais decorrentes dos
reajustes constantes do parágrafo segundo, devidos a contar de 01/05/
2008, deverão ser pagas em contracheque até o quinto dia útil do mês
de julho de 2008.

MÉDIA DMÉDIA DMÉDIA DMÉDIA DMÉDIA DAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PAS HORAS EXTRAS PARA CÁLCULOARA CÁLCULOARA CÁLCULOARA CÁLCULOARA CÁLCULO
DE 13DE 13DE 13DE 13DE 13ººººº SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES: SALÁRIOS, FÉRIAS, COMISSÕES:
No cálculo do 13º salário, férias, serão computadas as médias de horas extras e
comissões com base nos últimos 12 (doze) meses.

VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão magnético)VALE-ALIMENTAÇÃO (Cartão magnético)
A partir de 01.05.2008, as empresas fornecerão até o quinto dia útil de cada mês,
no mínimo 26 (vinte e seis) vales-alimentação no valor facial unitário de R$ 7 (sete
reais), para todos os trabalhadores, inclusive para os (as) empregados (as) em
férias, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela
Lei Federal no. 6.321/1976, regulamentada pelo Decreto nº 5, de 14.01.1991,
ressalvadas as condições mais favoráveis já praticadas.

PPPPParágrafo primeiro –arágrafo primeiro –arágrafo primeiro –arágrafo primeiro –arágrafo primeiro – A participação do empregado será de até 20% (vinte por
cento) do valor dos referidos vales, devendo ser descontada em folha de pagamento.
PPPPParágrafo segundo –arágrafo segundo –arágrafo segundo –arágrafo segundo –arágrafo segundo – O vale-alimentação concedido nestas condições ou
gratuitamente não integrará a remuneração para quaisquer efeitos.
PPPPParágrafo terceiro arágrafo terceiro arágrafo terceiro arágrafo terceiro arágrafo terceiro – As diferenças de vale-alimentação desde 01/05/08 deverão
ser pagas/creditadas no cartão até o 5º dia útil do mês de julho/08.
PPPPParágrafo quartoarágrafo quartoarágrafo quartoarágrafo quartoarágrafo quarto – Em caso de cumprimento de aviso prévio, os vales al

imentação/refeição serão fornecidos de forma proporcional aos dias trabalhados.
O não cumprimento no disposto nesta cláusula ensejará  a indenização em dobro
dos valores devidos.

361 - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA -
UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO -
MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O
PERÍODO - A aposentadoria espontânea não é
causa de extinção do contrato de trabalho se
o empregado permanece prestando serviços
ao empregador após a jubilação. Assim, por
acasião da sua dispensa imotivada, o
empregado tem direito à multa de 40% do
FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados
no curso do pacto laboral.


