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SINDEPOSPETRO CASCAVEL E REGIÃO

RUIM COM ELE OU PIOR SEM ELE?

Estamos vivenciando, nesses últimos me-
ses, tempo de grandes mudanças na CLT, trazen-
do transformações na relação entre o capital e 
o trabalho, por meio do qual a terceirização da 
atividade �im e a reforma trabalhista impactarão 
diretamente em todas as categorias pro�issio-
nais.

Podemos a�irmar que o grande objetivo des-
sas reformas é a retirada de direitos, haja vista 
que, durante toda a nossa história lutamos para 
manter, através de convenções e acordos cole-
tivos de trabalho. Direitos que somente com a 
existência de sindicatos os trabalhadores con-
quistaram, como por exemplo na nossa catego-
ria, o Vale Alimentação... Sim o vale alimentação 
que muitos trabalhadores acham que é o gover-
no que nos dá este direito... E para quem não 
sabe.... lá vai uma parte da história para conheci-
mento...Em 1997, conquistamos depois de muita 
luta, uma cesta básica de alimentos composta de 
07 itens. Era pouco mas era o começo da nos-
sa caminhada rumo ao vale alimentação no ano 
de 2005 no valor de R$ 130,00 e hoje no valor 
de R$ 491,92. Além disso, ganhamos um salário 
hoje com periculosidade = R$ 1.623,41 + o vale 
alimentação de R$ 491,92 = R$ 2.115,33. Sem o 
sindicato ganharíamos apenas R$ 1.297,40, com 
certeza (salário mínimo mais periculosidade).

Então pessoal, tudo que está em nossa con-
venção foram conquistas que somente foram 
possíveis com a participação dos trabalhadores 
de nossa categoria. Então �ica a pergunta para 
você responder: Nosso sindicato é importante 
ou não para nós?

Agora, com a reforma trabalhista que, em um 
de seus artigos, tenta retirar as contribuições 

da nossa categoria, que mantinham todas essas 
conquistas alcançadas até o presente momento, 
É fácil prever que as di�iculdades �inanceiras irá 
nos impossibilitar a continuidade da prestação 
dos serviços e das ações conquistadas.

Resta-nos, diante disso, aguardar os efeitos 
da retirada desse subsídio fundamental para a 
manutenção do nosso Sindicato, convém lem-
brar que não existe categoria de trabalhadores 
fortes com representação sindical fraca, quem 
faz o sindicato são os próprios trabalhadores,

Imaginar que o sindicato se mantem sem 
ter a sustentação �inanceira custeada pelos pró-
prios trabalhadores é utopia e discurso barato 
de quem quer enfraquecer ainda mais a classe 
trabalhadora. O SINDEPOSPETRO tem um gran-
de serviço prestado, dentre os quais a convenção 
coletiva que direta e indiretamente bene�icia os 
mais de 5.000 trabalhadores de nossa região e 
apesar do pouco reconhecimento da importân-
cia desta representação sindical, podemos a�ir-
mar que se é entendido que: Ruim com o SINDE-
POSPETRO, pior sem “ele”.

FENEPOSPETRO

FOZ E REGIÃO

Antonio Vieira Martins e os outros 4 presidentes de sindicatos de 
trabalhadores do Paraná em mesa de negociação em Curitiba.

Antonio Vieira Martins
Presidente 

e Diretor da Fenepospetro
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Salários a partir de 01/05/2019 
para todos os trabalhadores que recebem o piso salarial. 

Quem recebe acima do piso, calcular o percentual de 5,0747% 
sobre os salários vigentes.

Para os municípios de: Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelandia, Medianeira, Missal, Ramilandia, 
Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu

As diferenças salariais e do vale alimentação deverão ser pagas
até o 5º dia útil do mês de setembro/2019.

• Diferença dos salários diurnos, por mês, para quem recebe o piso = R$ 78,40
• Diferença dos salários noturnos, por mês, para quem recebe o piso = R$ 98,00
• Diferença do vale alimentação por mês (cláusula 12º - Parágrafo 3º) =  R$ 47,51

Aos trabalhadores que queiram fazer carta de oposição aos descontos,
deverá ler com atenção a cláusula 30ª. da Convenção Coletiva para saber como, onde e

quais os prazos que tem para exercer este direito. 
E deverá ler também a cláusula 12ª. em seu parágrafo 10º 
para ver o que ele estará abrindo mão em fazer tal carta.

VALE ALIMENTAÇÃO – Cláusula 12ª CCT
- O vale alimentação foi �ixado em 26 vales por mês = R$ 491,92

- O valor diário do vale alimentação é de = R$ 18,92

O pagamento do cartão alimentação no período de
 gozo de férias é devido apenas para trabalhadores associados

 e/ou contribuintes ao sindicato

SEGURO DE VIDA
- Morte natural - R$ 23.578,76   

- Morte acidental - R$ 47.157,52
- Invalidez total ou parcial  

R$ 23.578,76
-  Invalidez Total ou parcial por 

acidente  R$ 47.157,52
- Auxilio Funeral: R$ 2.947,35

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica vedado ao empregador, gerente, departamento pessoal e escritório 
contábil pressionar, estimular, coagir ou induzir o trabalhador, ou fornecer requerimento de oposição 
ao desconto previsto nesta cláusula.

 
. 
 

QUEM RECEBE O PISO  
Todas as 
Funções 

Salário 
Base 

Ad. 
Peric. 

Ad. 
Not. Total HORA 

NORMAL 
H. Extras 

60% 
H. Extras 

100% 

Diurno 1.248,78 374,63 ----------- 1.623,41 7,38 11,81 14,76 

Noturno 
 1.248,78 374,63 405,85 2.029,26 9,22 14,75 18,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA SALÁRIO EXPERIÊNCIA DE ATÉ 90 DIAS  
 

Diurno 1.164,35 349,31 ---------
- 1.513,66 6,88 11,01 13,76 

 
Noturno 1.164,35 349,31 378,42 1.892,08 8,60 13,76 17,20 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO COLETIVA 2019/2020
ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) econômicas e pro�issionais dos empregados em 

Postos de Serviços de Revenda Varejista de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Lojas de Conveniência de Postos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os aprendizes contratados a partir de 01/05/2019, �ica estabelecido o piso salarial igual 

ao salário de experiência da categoria, conforme cláusula quarta, durante todo o contrato, devendo referido piso ser acres-
cido do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), noturno e outros, quando devidos.

CLÁUSULA QUINTA - CORREÇÃO SALARIAL
A correção salarial prevista nos pisos salariais constantes das cláusulas anteriores é resultado da aplicação do percen-

tual de 5,0747 % (cinco virgula zero sete quatro sete), sobre os pisos salariais estabelecidos em convenção anterior, os quais 
serão aplicados, a partir de 01/05/2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como a presente CCT, está sendo assinada após a data-base, as diferenças salariais e demais 
vantagens pagas a menor ou a maior poderão ser compensadas em contracheque no pagamento até o quinto dia útil do mês 
de Setembro/2019.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO MENSAL E ADIANTAMENTO QUINZENAL
As empresas efetuarão o pagamento dos salários de seus empregados até o quinto dia útil do mês subsequente, com a 

antecipação de Vale Salarial correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário, acrescido do adicional de periculosi-
dade de 30% (trinta por cento) quando devido, até o dia 20 (vinte) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que atrasarem o pagamento estabelecido no “Caput” desta cláusula �icarão su-
jeitas à multa de 10% (dez por cento) sobre os mesmos a favor dos empregados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados poderão optar pelo recebimento ou não do adiantamento quinzenal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam as empresas autorizadas por força da presente CCT, a realizar descontos da folha de 

pagamento de seus empregados em caso de danos causados pelo empregado, nos termos do parágrafo 1º do artigo 462 da 
CLT, não podendo o referido desconto exceder a 30% do salário + adicional de periculosidade e outros adicionais, podendo 
portanto ser realizado de forma parcelada até que seja atingido o valor do dano causado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os casos de assaltos e furtos, ou em que o cliente se evada do local sem realizar o paga-
mento (fuga sem efetuar pagamento), não ocorrerão quaisquer descontos do pagamento dos empregados. 

PARAGRAFO TERCEIRO: As empresas signatárias obrigam-se a realizar o desconto de danos causados pelo emprega-
do, através de lançamento em holerites, utilizando preferencialmente a rubrica “reparação de dano(s)”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE ALIMENTAÇÃO – CARTÃO ALIMENTAÇÃO
A partir de 01/05/2019, as empresas fornecerão aos trabalhadores até o quinto dia útil de cada mês. O empregado 

receberá o valor �ixo mensal de R$ 491,92 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), referente à 26 
(vinte e seis) vales alimentação (sendo 18,92 p valor unitário) por mês trabalhado, creditados em cartão alimentação, inde-
pendente da quantidade de dias úteis em cada mês.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A participação do empregado será de até 10% (dez por cento) do valor dos referidos vales, 
devendo ser descontada em folha de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As diferenças de vale-alimentação são devidas ao empregado desde 01/05/19 e �icam �ixa-
das em R$ 47,58 por mês, até a total implementação do valor �ixado no caput desta cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO: O não cumprimento no disposto nesta cláusula ensejará a indenização em dobro dos valores 
devidos. 

PARÁGRAFO SEXTO: Os empregados contratados para jornada de até 4 horas diárias, farão jus a 50% (cinquenta por 
cento) do valor previsto no caput, a título de vale alimentação mensal.

PARÁGRAFO OITAVO: Serão devidos vales alimentação aos empregados que estiverem em  sistema de compensação 
de jornada (banco de horas), gozo de férias, ou ausentes do trabalho em virtude de atestado médico, porém, o empregado 
que vier a se afastar do emprego pelo INSS, seja por motivo de acidente de trabalho, licença maternidade, doença, ou qual-
quer outro motivo que suspenda ou interrompa o contrato de trabalho, não fará jus ao recebimento de vales alimentação. 

PARÁGRAFO NONO: Os empregados que faltarem ao trabalho sem justi�icativa legal, ou que possuam atraso ou saída 
antecipada superior a 1(uma) hora perderão o direito ao vale alimentação do dia em que ocorreu a falta/atraso/saída ante-
cipada, a exceção dos casos em que haja anuência do empregador ou cumprimento em sistema de compensação de jornada.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Não fará jus ao bene�ício do crédito no cartão alimentação no período de férias, o empregado 
que exercer o direito de oposição previsto no parágrafo quarto, da cláusula 30ª deste instrumento coletivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA
O empregado com mais de 3 (anos) anos consecutivos de trabalho na mesma empresa, ao receber o bene�ício pre-

videnciário de auxílio doença, por período superior a 60 (sessenta) dias, terá direito a uma complementação salarial em 
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SEDE CASCAVEL
Rua Souza Naves, 3983 - 8º Andar
Sala 809/810 -Fone (45) 3224-4084

Informativo do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis, 
Derivados de Petróleo e de Lojas de Conveniências de Cascavel e Região.

e-mail: sindepospetro@sindepospetro.com.br
www.sindepospetro.com.br

SUB-SEDE PATO BRANCO
Rua Dr. Silvio Vidal, 235 - Anexo ao 

Sindicato dos Empregados no Comércio

SUB-SEDE FRANCISCO BELTRÃO
Rua Vereador R. L. Werlang, 333 - Anexo ao 

Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil

valor igual à diferença entre o valor efetivamente recebido da Previdência Social e o salário líquido, pelo período de 6 
(seis) meses, respeitado sempre, para efeito de complementação, o teto máximo �ixado pela previdência social para os 
bene�ícios em geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - RECEBIMENTO DE CHEQUES 
O recebimento de cheques para o pagamento de produtos nos postos de serviços, desde que autorizado pelo emprega-

dor, �ica condicionado à anotação, pelo empregado, no verso do cheque, do número da identidade do consumidor, da marca, 
da placa do veículo, do número do CPF se este não estiver consignado no cheque e da constatação do cheque ser da praça ou 
dos municípios circunvizinhos onde estiver sendo emitido o cheque.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que cumprirem a exigência não serão responsabilizados no caso de devolu-
ção dos cheques recebidos para pagamentos de produtos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - REDUÇÃO DO DESCANSO INTRAJORNADA 
Ficam as empresas autorizadas a �irmarem Acordo coletivo de Trabalho para redução de intervalo intrajornada para até 

30 minutos, desde que o referido Acordo Coletivo, com vigência limitada a um ano, seja rati�icado pelos trabalhadores, em 
assembleia na empresa, além disso, seja �irmado conjuntamente pelo sindicato pro�issional e o SINDICOMBUSTÍVEIS/PR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - HORAS EXTRAS 
O adicional de horas extraordinárias será de 60% (sessenta por cento) sobre a hora normal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O referido adicional será de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, não compensados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É permitido o trabalho em feriados civis e religiosos (municipais, estaduais e federais), reco-

nhecidos pela legislação vigente, nos termos da Lei 10.101/2000, da Lei 605/49 e do Decreto 27.048/1949. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO PROFISSIONAL – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Em conformidade com as disposições constitucionais e celetárias, e em respeito a decisão do Supremo Tribunal 

Federal (RE nº 189.960-3, DJU de 10/08/2001), e por expressa deliberação das Assembleias Gerais Extraordinária de 
toda a categoria pro�issional, convocada mediante edital publicado no dia 12 de março de 2019 do jornal “ O Paraná”, 
realizadas na seguinte data, horários, local e município paranaense: Foz do Iguaçú/Pr - dia 19.03.2019, às 10:00 horas 
em primeira convocação e as 11:00 horas em segunda convocação  e no mesmo dia às 16:00 horas em primeira convo-
cação e as 17:00 em segunda convocação, na Sub Sede do SINDEPOSPETRO na Rua Guarujá, 533 - Sala 03 – Bairro Três 
Bandeiras – Foz do Iguaçu. Assim sendo, segundo a referida deliberação especí�ica sobre o tema, os trabalhadores, por 
meio do sindicato pro�issional convenente determinam aos empregadores o desconto e repasse ao sindicato pro�issional 
do valor incidente sobre a folha de pagamento de salário de cada empregado bene�iciário desta Convenção Coletiva de 
Trabalho, no valor de 2% (dois por cento) do salário base da categoria acrescido do adicional de periculosidade, em favor 
do sindicato da categoria pro�issional, com fulcro no art. 513, “e” c/c  art. 545 da CLT, sendo que o referido recolhimento 
e repasse deverá ser efetuado, mensalmente, durante o período de vigência do instrumento coletivo, até o dia 10 do mês 
subsequente que corresponde ao desconto, em guias próprias fornecidas pela entidade sindical pro�issional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica vedado ao empregador, gerente, departamento pessoal e escritório contábil pressio-
nar, estimular, coagir ou induzir o trabalhador, ou fornecer requerimento de oposição ao desconto previsto nesta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO - Os empregados não sindicalizados que não concordarem com o desconto da contribuição 
prevista nesta cláusula, poderão exercer seu direito de oposição ao desconto nos salários, de forma pessoal, através de 
requerimento manuscrito de próprio punho, com identi�icação e assinatura de próprio punho, entregue diretamente na 
sede ou sub-sede do sindicato pro�issional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura da Convenção 
Coletiva de Trabalho, ou seja, até o dia 02 de setembro de 2019. Nos locais onde inexistir sub-sede, a manifestação de 
oposição será encaminhada ao sindicato por via postal.

PARÁGRAFO OITAVO: O empregado que exercer o direito de oposição previsto no parágrafo quarto, renuncia o di-
reito ao recebimento do cartão alimentação previsto na cláusula décima segunda, parágrafo décimo, no período do gozo 
de férias.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES ÚTEIS EM NOSSO SITE: www.sindepospetro.com.br
• Saque de FGTS - Medida provisória
• Tabela de PIS - Data e prazos

FORMULÁRIO DE SÓCIO: Trabalhador(a) garanta seu vale alimentação nas férias conforme cláu-
sula 30ª, cláusula 12ª em seu paragrafo 10º da CCT 2019/2020, imprima, preencha e envie pelo correio 
no seguinte endereço: Rua Souza Naves, 3983 - 8º Andar - Sala 809 - CEP 85810-070 - Cascavel - PR

www.sindepospetro.com.br


