
Sinpospetro defende com firmeza
o trabalho dos frentistas 

A proteção das vagas dos 
trabalhadores é uma 

das principais bandeiras do 
Sindicato dos Empregados 
em Postos de Serviços de 
Combustíveis e Derivados 
de Petróleo do Estado do 
Rio de Janeiro (Sinpospe-
tro-RJ). O sindicato se 

mantém na defesa da Lei 
9.956/2000 que garante cer-
ca de 500 mil empregos no 
país, ela impede a utilização 
do autosserviço (bombas de 
self-service) nos postos do 
Brasil.
A atuação do frentista é 
determinada pela Norma 

Regulamentadora nº 20 
(NR-20), do Ministério do 
Trabalho e Previdência. A 
regulamentação obriga pos-
tos de combustível a contar 
com equipe treinada por-
que, além de atender clien-
tes, é preciso manejar com 
segurança combustíveis, 

que são substâncias tóxicas 
e inflamáveis. 
“A luta contra o self-service 
é constante. Um segmento 
expressivo dos empresários 
e das distribuidoras, que for-
ma o grande capital do setor, 
não cansa de investir contra 
a lei 9.956, querem acabar 

com o trabalho do frentista. 
Com essa luta, com essa or-
ganização nós estamos man-
tendo centenas de milhares 
de empregos no Brasil entre 
frentistas e trabalhadores nas 
lojas de conveniência”, disse 
o presidente do Sinpospe-
tro-RJ, Eusébio Pinto Neto.

Luta pelo emprego dos frentistas e contra o self-service 

A história da mobilização da classe
A organização dos frentistas 
se iniciou no fim da década 
de 1980 e em 1990 foi funda-
do, em 4 de março, o primeiro 
sindicato dos trabalhadores 
de postos de combustíveis do 
Brasil, na cidade de São Paulo. 
Em seguida, em 1992, o Esta-
do de São Paulo ganhou sua 
Federação Estadual e no ano 
seguinte, em 1993, foi criada 
a Federação Nacional da ca-
tegoria. O Brasil conta hoje 
com cerca de 70 sindicatos de 
frentistas.

O Sindicato dos Empregados 
em Postos de Serviços de 
Combustíveis e Derivados 
de Petróleo do Estado do Rio 
de Janeiro foi criado em 7 de 
abril de 2005, em uma impor-
tante trincheira para defender 
os direitos dos trabalhadores 
do setor.
Cinco anos antes, a mobi-
lização dos frentistas havia 
conquistado uma importante 
vitória: a Lei 9956/2000, que 
proíbe o funcionamento de 
bombas de gasolina self-ser-

vice nos postos de gasolina 
do Brasil.
“Nossa categoria tem uma 
importância histórica. Mos-
tramos para o movimento 
sindical brasileiro e até in-
ternacional que, organizado, 
era possível impedir que a 
automação substituísse o em-
prego dos trabalhadores. Um 
gesto de resistência que foi vi-
torioso frente a essa investida 
do capital”, afirmou Eusébio 
Neto, presidente do sindicato.

Essa é a Lei 9.956/2000 que proíbe o self-service e garante o nosso emprego.
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Evento foi realizado pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT,
CSB, CTB, Nova Central, CONLUTAS, Intersindicais e Pública

Conferência aprova pautas da 
classe trabalhadora para 2022EDITORIAL

Vivemos os primeiros meses de um ano 
muito importante para a democracia do país 
e que, esperamos, vai culminar com o fim de 
um momento terrível em que trabalhadores 
brasileiros passaram por grandes dificuldades. 
Acreditamos que a população tenha aprendi-
do para que sigamos em frente na construção 
de um Brasil melhor, livre, justo e solidário 
para a maior parte do nosso povo.
Nós resistimos e vamos continuar resistindo 

a esse período tenebroso em que se alimentou 
animosidades e ataques aos direitos e qualida-
de de vida dos trabalhadores. Nossa categoria 
segue lutando e vai seguir vencendo as inicia-
tivas de empresários que querem acabar com 
o trabalho de frentistas ao implantar o au-
tosserviço (o self-service) em postos de com-
bustíveis. 
Temos total noção da necessidade de defen-

der políticas progressistas para garantir os 
interesses e o bem-estar de nossa categoria e 
de nossos familiares. Somos 500 mil trabalha-
dores em todo Brasil, sendo 35 mil no estado 
do Rio de Janeiro. Esse é o tamanho da nossa 
luta. 
Sabemos que nossa mobilização em de-

fesa dos empregos que proporcionou a Lei 
9.956/2000 serve de modelo para o movimen-
to sindical dentro e fora do Brasil, mostran-
do que com organização é possível defender 
o trabalhador diante da pura e simples para a 
automação.

A Conferência Nacio-
nal da Classe Trabal-

hadora (Conclat) teve sua 
terceira edição realizada 
na capital paulista, em 
abril deste ano. Nela, foi 
aprovada a Pauta da Clas-
se Trabalhadora, que tem 
entre seus ítens a proteção 
do trabalho dos frentistas 
diante do uso do autosser-
viço (self-service).

A inclusão na pauta se deu 
a pedido da Fenepospetro 
(Federação Nacional dos 
Empregados em Postos de 
Serviços de Combustível e 
Derivados de Petróleo). Ao 
todo, são 63 ítens de pro-
postas e reivindicações dos 
trabalhadores. 
"É importante para nós, 
frentistas, ter esse pedido 
consignado em documento 

do peso da Pauta da Classe 
Trabalhadora. Este evento 
mostra o prestígio da cate-
goria e o respeito às nossas 
entidades de classe. A luta 
contra o PL que autoriza o 
autosserviço nos postos fica 
mais forte". disse o presi-
dente do Sinpospetro-RJ e 
também da Fenepospetro, 
Eusébio Neto, que fez parte 
da conferência.

Trabalhadores mostram prestígio 
da categoria e respeito às nossas 
entidades de classe.

Presidente
Eusébio Pinto Neto
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Categoria conquista reajuste salarial de
10,54% e aumento no vale alimentação

para o município do Rio
O Sinpospetro-RJ en-

cerrou a negociação 
salarial de 2022 para a ca-
tegoria do município do 
Rio de Janeiro com avan-
ços. O sindicato conquis-
tou 10,54% de reajuste e 
benefícios, o que se soma 
ao aumento no valor do 
Vale Alimentação em 
17,40%.
Foram quatro rodadas de 
reuniões com represen-
tantes do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Com-
bustíveis, Lubrificantes e 

Lojas de Conveniência do 
Município do Rio de Janei-
ro, a negociação se encer-
rou na última semana de 
março. A assembleia dos 
trabalhadores realizada 
em 6 de abril aprovou os 
avanços para os frentistas.
“Apesar das dificuldades, 
com a atuação do sindi-
cato dos frentistas conse-
guimos garantir avanços 
para nossa categoria nessa 
negociação”, disse o presi-
dente do Sinpospetro-RJ, 
Eusébio Neto

Vitórias na Justiça asseguram 
direitos dos frentistas

J U R Í D I C O

O Departamento Jurídico 
do Sinpospetro teve vitóri-
as ao longo de 2021 que 
garantem os direitos dos 
frentistas já previstos em 
lei, o que confirma a im-
portância de estar sindica-
lizado e em dia com suas 
atribuições. 
Os advogados do sindicato 
tiveram sucesso em vári-
as ações judiciais, como 
o pagamento integral dos 
feriados trabalhados aos 
frentistas; o cumprimen-
to da garantia de plano de 
saúde, conforme previsto 

na norma coletiva da ca-
tegoria; ou mesmo obrigar 
o contratante a oferecer o 
auxílio-alimentação, tam-
bém determinado em nor-
ma coletiva. Outros dois 
processos com ganho de 
causa para o Sinpospetro 
e os trabalhadores foram 
sobre o pagamento em 
dobro de feriados trabal-
hados, sendo que um deles 
também assegurava plano 
de saúde. 
“Estas vitórias são fruto 
de um trabalho árduo de 
coleta de informações, fi-

Conheça a Subsede do 
Sinpospetro-RJ no

Sul Fluminense
O Sinpospetro-RJ conta 
com uma subsede em Vol-
ta Redonda onde atende 
trabalhadores da região do 
Médio Paraíba. Sua cober-
tura chega a 70 postos de 
gasolina de 30 cidades do 
Sul Fluminense.
A unidade também ofe-
rece atendimento jurídico, 
com a advogada Victoria 
Martins, de segunda a sex-

ta-feira, das 8h às 17h. Há 
também serviço odontoló-
gico, com a dentista Rita 
de Cássia, todas as quartas 
feiras, de 8h às 17h. Para 
ambos, é necessário mar-
car pelo telefone (24) 3348-
4955. A Secretaria Geral 
também esclarece dúvidas 
e dá informações aos tra-
balhadores.

A subsede fica na rua 4, nº 122, no bairro
Conforto, Volta Redonda, RJ

CEP: 27262-012 - Telefone (24) 3348-4955
Atendimento de segunda a sexta-feira,

das 8h às 17h. 

scalização e cobrança do 
Sindicato em prol da ca-
tegoria. Nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho esta-
belece uma série de direi-
tos que, muitas das vezes, 
não são reconhecidos pela 
própria Legislação Trabal-
hista. Por isso, precisamos 
apoiar nosso sindicato, 
para que ele se mantenha 
firme na luta por melho-
res condições de trabalho, 
melhores salários e por 
nenhum direito a menos”, 
disse a advogada Thaís 
Farah.
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O Sinpospetro-RJ também está ativo nas 
redes sociais. A partir do Facebook e do 
Instagram do sindicato, você consegue se 
comunicar,  esclarecer dúvidas e se manter 

O trabalho de base é essen-
cial por ouvir os frentis-

tas com maior proximidade 
e garantir que as convenções 
coletivas sejam cumpridas. 
Diretores do Sinpospetro-RJ 
levam informações, reali-
zam fiscalizações e pesquisas, 
além de ouvirem denúncias 

T R A B A L H O  D E  B A S E

Sinpospetro ouve a 
categoria nos postos 

de combustível

Saúde bucal do
trabalhador: uma
preocupação do

sindicato
O atendimento odontológico 
do Sinpospetro-RJ é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h. A marcação pode ser fei-
ta pelo telefone (21) 2233-9926. 
São oferecidos serviços de aten-

ção básica à saúde bucal, como 
limpeza, restaurações, clarea-
mentos, e cirurgias. Além do 
associado, podem ser atendidos 
como dependentes esposa ou 
esposo, e filhos de até 16 anos.

@sinpospetrorj

informado diariamente sobre as notícias, 
assim como fatos importantes relaciona-
dos à classe dos frentistas. Nos acompanhe 
através dos nossos nomes de usuário:

@sinpospetrorjeregiao

que são encaminhadas para 
seus respectivos departamen-
tos do sindicato. 
As atividades acontecem du-
rante o dia e a noite. É du-
rante o trabalho de base que 
frentistas reconhecem a im-
portância da entidade e se 
sindicalizam.

Conheça e siga as redes
sociais do Sinpospetro-RJ


