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ma emenda infeliz do deputado 

Ufederal Kim Kataguiri (DEM-
S P )  q u e r  a n u l a r  a  L e i 

9.956/2000, que proíbe self-service nos 
postos de combustíveis.

Essa lei foi conquistada com muita luta 
há 21 anos. Graças a ela, gerações de 
frentistas conservaram seus empregos 
e VOCÊ hoje pode trabalhar num posto.

A medida do deputado Kim é injusta, 
criminosa socialmente e precisa ser 
combatida. Veja por quê:

1) Ela desemprega mais de 400 mil 
frentistas, num momento em que o Brasil 
tem 15 milhões de desempregados e 
muita gente está na miséria ou mesmo 
passando fome.

2) Ela não vai reduzir o preço do com-

bustível, cujo componente maior são os 
impostos.

3)Ela vai obrigar o cliente a abastecer, 
o que provocará: Acidentes graves, 
incêndios e contaminações. Atrasos, 
pois o cliente não sabe manusear a 
bomba. Mais assaltos, porque o ladrão 
vai esperar a pessoa começar a abaste-
cer, pra abordar e roubar. E vai fechar 
um grande número de pequenas empre-
sas, que não têm capital pra automatizar 
os postos.

Companheiro(a): com tantas crises 
graves no Brasil, esse deputado quer 
justamente arrumar problema, 
desempregando pais e mães de famí-
lia?



olicitamos a atenção da população consumi-

Sdora de combustíveis para uma emenda 
grave e ameaçadora do deputado federal 

Kim Kataguiri (DEM-SP), que pretende jogar sobre a 
responsabilidade dos consumidores abastecer seus 
veículos nos postos.

Além de provocar a demissão de mais de 400 
frentistas em todo o Brasil, os consumidores passam a 
ser ameaçados com todos os riscos no abastecimen-
to, desde assaltos, pois precisariam descer dos 
veículos, até possibilidades trágicas de acidentes com 
incêndios e contaminação pelos ingredientes cancerí-
genos presente na gasolina, como o benzeno.

A emenda quer substituir a Lei  9.956, de 2000, 
virada do século, que proíbe o self-service.

CONFIRA COMO O AUTO-ABASTECIMENTO É 
LESIVO E AMEAÇADOR AO CLIENTE:

1) Vão acontecer muitos acidentes nos postos, pois 
o combustível é inflamável.

2) O usuário não tem treinamento pra manusear as
bombas. Já o frentista é treinado.
3) O combustível é altamente tóxico (tanto assim 

que o frentista recebe Adicional de Periculosidade).

4) O combustível contém benzeno, que é cancerí-
geno.

5) Vai aumentar a insegurança. Enquanto você mesmo 
abastece o veículo, o ladrão vem e dá o bote. Acontece 
que essa gente não só assalta, mas também mata! 
CUSTO - O posto é de serviços. Você abastece, troca 
óleo, troca limpador de para-brisa, calibra pneu etc.

 Quem faz tudo isso? O frentista. E quanto ele 
cobra por esses serviços? Nada!

O argumento do deputado de que o combustível vai 
baixar *NÃO É VERDADE!*

Acabaram com os cobradores de ônibus: baixou o 
preço da passagem? O componente pesado do 
preço do combustível é o IMPOSTO abusivo. Por que 
os governos não reduzem o imposto?

Atenção: Não é frentista que encarece o preço final 
do combustível. Mas sem frentista você correrá riscos 
de acidentes graves, vai pegar filas de horas nos 
postos e não verá o preço baixar.

Se o consumidor acidentar ao abastecer seu 
próprio veículo, quem vai pagar as despesas médicas 
ou quem arcará com os prejuízos à sua saúde?

Os frentistas defendem os empregos, mas também 
zelam pela segurança dos consumidores, arcando 
com todos os riscos na atividade do abastecimento.


