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FRENTISTAS CONTINUAM
SEM REAJUSTE SALARIAL
“Três rodadas de negociação e
nenhuma proposta digna de aceitação”
afirma sindicalista

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini (o terceiro à esquerda), ao lado do
advogado João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico da entidade,
participando da terceira rodada de negociação com a Comissão Negociadora do MINASPETRO
(à direita), na sede do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, no dia 11 de dezembro

“O COMBATE" NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
LEIA NO O COMBATE “ON LINE” AS SEGUINTES NOTICIAS:

www.ocombate.com.br
"Rebaixamento de função é motivo para rescisão indireta
do contrato de trabalho
" Empregado tratado por apelidos que fazem referência à
genitália masculina será indenizado
" Turma do TRT-MG invalida acordo de compensação de
horas em atividade insalubre sem autorização do MTE
"Trabalhador será indenizado por receber marmitex de
péssima qualidade e por sofrer violação ao direito ao lazer

O Sindicato dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e
Região - SINTRAPOSTO-MG (que
representa os empregados dos postos de
gasolina, lojas de conveniência, lavarápidos, estacionamentos e garagens da
Cidade e da Região), três outros Sindicatos
de frentistas de Minas Gerais e a Federação
Nacional dos Empregados em Postos de
Serviços de Combustíveis e Derivados de
Petróleo (FENEPOSPETRO), atuando em
conjunto em negociação coletiva com pauta
unificada, realizaram no dia 11 de
dezembro a terceira rodada de negociação
com o Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Estado de Minas
Gerais (MINASPETRO), objetivando a
celebração de Termo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria para
fixação dos novos valores do salário-base
da classe, da cesta básica de alimentos e
da PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) da empresa, além do prazo de
vigência do chamado #salário de ingresso$.
Após duas horas e meia de negociação,
os representantes dos trabalhadores e os
da classe patronal novamente não
chegaram a um acordo.
Assim, segundo o presidente do
SINTRAPOSTO, Paulo Guizellini, #já houve
três rodadas de negociação, mas nenhuma
proposta digna de aceitação$.
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Campanha salarial dos
trabalhadores dos condomínios,
administradoras e “shoppings”
tem primeira rodada de
negociação
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Frentistas continuam sem reajuste salarial
O Sindicato dos Trabalhadores
e m Po s t o s d e S e r v i ç o s d e
Combustíveis e Derivados de
Petróleo de Juiz de Fora e Região SINTRAPOSTO-MG, juntamente
com outras entidades que
representam os demais empregados
dos postos de gasolina de Minas
Gerais, voltou a se reunir com o
Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Estado de
Minas Gerais (MINASPETRO).
A reunião representou a terceira
rodada de negociação referente à
data-base deste ano para
celebração de Termo Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria para fixação dos novos
valores do salário-base da classe, da
cesta básica de alimentos e da PLR
( Pa r t i c i p a ç ã o n o s L u c r o s e
Resultados) da empresa, além do
prazo de vigência do chamado
#salário de ingresso$.
Após duas horas e meia de
negociação, os representantes dos
trabalhadores e os da classe
patronal novamente não chegaram a
um acordo sobre o índice de reajuste
a ser aplicado aos salários dos
trabalhadores, nem quanto ao novo
valor da cesta básica e da PLR.
Iniciado às 16 horas do dia 11 de
dezembro, o encontro terminou às
18h30min e aconteceu na sede do
MINASPETRO, em Belo Horizonte,
mesmo local em que foram
realizadas as duas reuniões
anteriores, quando também não
houve acordo após duas horas de
negociação em cada reunião.
Na primeira rodada de
negociação, no dia 20 de novembro,
o MINASPETRO ofereceu reajuste
de 4,94% nos salários de novembro
e dezembro de 2012, o que faria o
salário-base da categoria passar do
atual valor de R$ 670,00 para R$
703,09, e haveria novo reajuste
salarial de 2,54% em 1º de janeiro de
2013, o que significa que o saláriobase da classe seria de R$ 720,95
no ano que vem. Além disso, a cesta
básica passaria do atual valor de R$
55,00 para R$ 57,71 e o valor da PLR
seria de R$ 504,00, dividido em três
parcelas.
Mas já na segunda reunião, no dia
27 de novembro, o Sindicato
patronal retirou a sua proposta
apresentada na reunião anterior e
ofereceu somente 4,94% de reajuste
salarial, o que faria o salário-base
passar para R$ 703,09.

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini (o primeiro à esquerda), participando da
terceira rodada de negociação com a Comissão Negociadora do MINASPETRO (à direita), na sede
do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, no dia 11 de dezembro
Não haveria nenhum reajuste nos
valores da cesta básica e da PLR,
ou seja, a cesta continuaria com o
seu atual valor de R$ 55,00 e a PLR
teria o valor de R$ 520,00 para os
empregados dos postos de
combustíveis situados na base
territorial do SINTRAPOSTO (Juiz
de Fora e Região) e R$ 480,00
para os frentistas do restante do
Estado de Minas Gerais.
Segundo o presidente do
S I N T R A P O S TO - M G , Pa u l o
Guizellini, a proposta do
MINASPETRO apresentada na
terceira rodada de negociação #foi
veementemente rejeitada por
todos nós, representantes dos
trabalhadores, porque ela não
atende às mínimas necessidades
dos frentistas e representa mais
arrocho salarial$.
Pela proposta patronal, haveria
reajuste de 4,95% nos salários de
novembro e dezembro de 2012, o
que significa que o salário-base
passaria para R$ 703,16,
recebendo apenas R$ 33,16 de
reajuste, e haveria novo reajuste
salarial de 1,05% em 1º de janeiro
de 2013, de forma que o saláriobase passaria para R$ 710,20 no
próximo ano. Nessa reunião (a
terceira, vale lembrar), o Sindicato
patronal não apresentou nenhuma
proposta de reajuste nos valores
da cesta básica e da PLR.
Para Guizellini, as propostas
patronais durante as reuniões #só
foram crescendo, mas como rabo
de cavalo, crescendo para baixo,
pois na primeira rodada de

n egoci aç ão, no di a 2 0 d e
novembro, o Sindicato patronal
apresentou proposta 'menos pior'
do que as propostas apresentadas
por ele nas reuniões seguintes,
sendo que a Comissão
Negociadora do MINASPETRO só
foi piorando as suas propostas a
cada reunião, em vez de melhorálas, como o bom-senso e a lógica
recomendam$. De acordo com o
sindicalista,#não faz sentido e não
tem cabimento uma das partes
negociadoras regredir durante o
andamento de um processo de
negociação quando o correto e o
lógico é avançar, pois é para frente
que as pessoas andam, e não para
trás, como caranguejo$. Assim,
segundo Guizellini, #já houve três
rodadas de negociação, mas
nenhuma proposta digna de
aceitação$.
Diante da dificuldade de acordo,
as entidades resolveram marcar
nova reunião. Os representantes
dos frentistas queriam que a nova
rodada de negociação fosse
agendada para os próximos dias,
mas o MINASPETRO disse que só
podia se reunir novamente com a
bancada dos trabalhadores no
próximo mês, e assim o novo
encontro foi marcado para o dia 10
de janeiro de 2013.
A exemplo do que aconteceu em
anos anteriores, o SINTRAPOSTO
vem participando das negociações
com o MINASPETRO juntamente
com os outros Sindicatos de
frentistas de Minas e com a
FENEPOSPETRO.

Assim, estão atuando em conjunto,
com pauta unificada, as seguintes
entidades que representam os
empregados dos postos de
combustíveis do Estado:
SINTRAPOSTO-MG (que representa
os frentistas de Juiz de Fora e Região);
FENEPOSPETRO (que representa os
frentistas onde não há base territorial
de Sindicato da categoria); Sindicato
dos Empregados em Postos de
Serviços de Combustíveis e Derivados
de Petróleo de Belo Horizonte e
Região; Sindicato dos Empregados em
Postos de Combustíveis e Derivados
de Petróleo de Uberaba e Região; e
Sindicato dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo, Lava-Rápido e
Troca de Óleo do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba.
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Ao término de 2012, queremos saudar e agradecer a
todos os nossos distintos amigos, principalmente os
companheiros
associados,
que saudar
lutarameao
nosso lado
no os nossos
Ao
término de 2012,
queremos
agradecer
a todos
decorrer amigos,
deste ano,
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no decorrer deste ano, tanto nos momentos alegres quanto
nas horas difíceis.
Lá se foi mais um ano de luta árdua. E Deus há de
renovar
nossas
forças
paraárdua.
que possamos
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E Deus hácontinuar
de renovar as nossas forças
a
lutar
cada
vez
mais,
sempre
em
defesa
para que possamos continuar a lutar cada vez mais, sempre em defesa
dos trabalhadores,
trabalhadores, especialmente
especialmente os
os integrantes
integrantes da
da nossa categoria.
dos
nossa categoria.
E queremos aproveitar a oportunidade para formular a todos os
trabalhadores, em especial aos nossos associados, bem como ao povo em
geral, os nossos mais sinceros votos de
Feliz Natal e
um Venturoso Ano Novo.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Papel e Papelão de Juiz de Fora
Valter Lage - Presidente
e demais diretores
Um novo ano surge no horizonte,
Renovando as esperanças de uma vida melhor.
Corramos todos à Divina Fonte
E bebamos da água viva que alivia o suor.

!... O anjo,“...
porém,
lhesporém,
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porquanto
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cidade
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para hoje,
todo o na
povo:
é quede
vosDavi,
nasceuo
Salvador, que
é Cristo;
o Senhor".
hoje,
na cidade
de Davi, o Salvador, que é
Cristo; o Senhor”.
(Evangelho de Lucas 2:l0-11)

(Evangelho de Lucas 2:l0-11)

Eis a mensagem com a qual queremos enviar o nosso
abraço fraterno a todas as pessoas que neste momento
festejam o Natal do Filho de Deus.
Ao findar mais um ano, desejamos agradecer a todos que
colaboraram, de uma ou de outra maneira, para o
fortalecimento da nossa laboriosa categoria profissional.
Queremos agradecer especialmente aos nossos
companheiros comerciários que estiveram ao nosso lado no
decorrer do ano de 2012, lutando por melhores salários e
melhores condições de vida e de trabalho.

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
São os sinceros votos do

Esta é a mensagem com a qual queremos abraçar todas as pessoas de boa vontade,
as autoridades constituídas, os senhores síndicos e as senhoras síndicas, os coirmãos
sindicalistas, os contabilistas, enfim todas as pessoas, p rincipalmente os
companheiros trabalhadores, em especial os nossos associados.
Queremos também agradecer a todos que trabalharam para o fortalecimento da
nossa categoria no decorrer do ano de 2012.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JUIZ DE FORA
Silas Batista da Silva - Presidente
Diretores e funcionários

A todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. São os sinceros votos do

Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de
Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora (SINDEDIF-JF)
Luiz José da Silva - Presidente
e demais diretores
É Natal.
Com o Menino Jesus,
Surge a esperança no coração da humanidade.
Esperança de amor.
Esperança de um mundo melhor,
Com uma sociedade mais justa,
Mais fraterna, mais solidária e mais amiga.
Sem guerra.
Com paz e espírito humanitário.
Ao ensejo do transcurso do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e término de mais um ano,
queremos agradecer penhoradamente a todos que no decorrer do ano de 2012 trabalharam
e contribuíram para o fortalecimento da nossa classe, em especial aos nossos amigos
associados. Aproveitamos a oportunidade para formular a todas essas pessoas, assim
como às autoridades, aos trabalhadores e ao povo em geral, os nossos sinceros votos de

FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO 2013.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Juiz de Fora (Sindicato dos Enfermeiros).
Anderson Miranda Sá Stehling - Presidente
e demais diretores

“...E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um
anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do
Espírito Santo; ela dará à luz um filho, a quem chamarás
JESUS; porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados”.
(O Evangelho segundo Mateus 1:20-21)

Com esta mensagem, queremos abraçar afetuosamente
todos os companheiros trabalhadores que ajudam a
construir, com o seu trabalho, o progresso do País e a
grandeza da Nação. E queremos também agradecer a todos
que, de uma ou de outra maneira, contribuíram durante o ano
de 2012 para o fortalecimento da nossa categoria.
A todos, um Natal e Ano Novo de muito amor e paz.
São os sinceros votos do

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de
Fora e Região - SINTRAPOSTO-MG
Paulo Guizellini - Presidente
Diretores e funcionários
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Campanha salarial dos trabalhadores dos condomínios
tem primeira rodada de negociação
A campanha salarial dos
empregados dos condomínios,
das administradoras de imóveis e
dos#shoppings centers$de Juiz de
Fora, iniciada em outubro,
continua indefinida.
Com a aproximação da database (ocasião de reajuste salarial
e renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho) da categoria,
a qual é 1º de janeiro, o Sindicato
que representa esses
trabalhadores, ou seja, o Sindicato
dos Empregados em Edifícios e
nas Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de
Imóveis Comerciais e
Residenciais de Juiz de Fora
(SINDEDIF-JF), já está se
movimentando com o objetivo de
conseguir junto ao Sindicato
patronal um bom acordo salarial
para esta importante categoria
profissional.
No dia 6 de dezembro, a
campanha salarial da classe teve a
sua primeira rodada de
negociação. Na tarde desse dia,
aconteceu a primeira reunião de
negociação coletiva entre o
SINDEDIF-JF e o Sindicato dos
Condomínios de Juiz de Fora e
Zona da Mata Mineira.
Iniciado por volta das 15 horas,
o encontro durou cerca de uma
hora. O SIND EDI F s e fez
representar por seu presidente,
Luiz José da Silva, pelo diretor
Francisco de Assis dos Santos
Passos e pelo advogado João
Batista de Medeiros. E o Sindicato
patronal estava representado por
sua presidente, Miriam Garcia
Vasconcellos, pelo advogado
Rafael de Oliveira, a advogada
R e n a t a Va s c o n c e l l o s e a
contadora Neuza Maria do Carmo
Silva. Os representantes dos
trabalhadores e os da classe
patronal não chegaram a um
acordo sobre o índice de reajuste a
ser aplicado aos salários dos
trabalhadores a partir de 1º de
janeiro de 2013. O presidente do
SINDEDIF informou que vai
examinar com os trabalhadores a
possibilidade (ou não) de aceitar a
proposta apresentada na mesa de
n eg o c i aç ã o pe l o S i nd i c a t o
patronal.

Reunião entre o SINDEDIF-JF e o
Sindicato dos Condomínios, no dia
6 de dezembro. Da esquerda para a
direita, o presidente do SINDEDIFJF, Luiz José da Silva; o advogado
João Batista de Medeiros; a
presidente do Sindicato patronal,
Miriam Garcia Vasconcellos; a
contadora Neuza Maria do Carmo
Sil va; a a dvoga da R enat a
Vasconcellos e o advogado Rafael
de Oliveira

Posteriormente, nova reunião
deverá ser agendada com a
entidade patronal para tratar do
assunto.
Segundo Luiz, o fechamento de
um bom acordo com o Sindicato
p a t r o n a l d e p e n d e
fundamentalmente da união e do
apoio da categoria. Por isso, ele
voltou a pedir o respaldo dos
trabalhadores: #Neste momento
em que estamos iniciando a
negociação coletiva com o
Sindicato patronal para renovação
da nossa Convenção Coletiva de
Trabalho, quando então os
s al ár ios d os t ra bal hado res
representados por este Sindicato
serão reajustados, vale reafirmar
que é muito importante a união
total e consistente dos
trabalhadores em torno da direção
d o S i n d i c at o, p a r t i c i p an d o
ativamente da luta da entidade e
apoiando a nossa atuação perante
o Sindicato patronal, para que
possamos conseguir melhorias
salariais e melhores condições de
vida e de trabalho para toda a
categoria$.

TURNEWS
M.R. GOMIDE - Jornalista - 39-DRT-MG DR 16.132/70
CORREIO BRAZILIENSE DIVULGAO BRASIL
O jornal Correio Braziliense ! www.correiobraziliense.com.br - mais antigo do País,
circula em Brasília. Seu fundador Hipólito José da Costa Ferreira é o patrono da
imprensa brasileira. Recentemente, o Correio Braziliense editou um suplemento de
turismo com dez páginas coloridas, sobre o Ceará. Exemplo para outras mídias
nacionais que preferem mostrar o exterior. Parabéns pela edição.
Fonte: ASN ! Agência Simas de Notícias. rsimas@aos2.com.br
VIAJE LEGAL PELO BRASIL
O Ministério do Turismo lança campanha para estimular turistas brasileiros a viajar pelo
Brasil. As dicas estão no rádio, na internet, em revistas e mídias segmentadas. Qualquer
dúvida - procure uma empresa especializada em turismo brasileiro. CONHEÇA
PRIMEIRO O BRASIL. NÃO SEJAUM ESTRANHO NO NINHO.
Acesse: www.viajelegal.turismo.gov.br
BOM EXEMPLO DE ARTISTAS BRASILEIROS
A revista Contigo ! edição 1940, de 22/11/2012, mostra o bom exemplo de artistas
brasileiros curtindo seu lazer em locais turísticos no Brasil. Cauã Reynold, sua mulher
Grazi Massafera, a filha Sofia e sua babá, em Fernando de Noronha; Dani Winits, seu
filho Gui e o namorado, o jogador Amaury Nunes, na praia da Barra da Tijuca. Felipe
Camargo, sua mulher e filho, em um Shopping no Rio de Janeiro. www.contigo.com.br O Brasil é muito melhor!..

Que este findar de ano seja momento de realizações e,
principalmente, momento de renovarmos a Esperança, a
Fraternidade, o Amor, baseando-nos no exemplo do grande Mestre
Jesus Cristo.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

São os sinceros votos do
Sindicato dos Empregados nos Sindicatos e nas
Entidades de Representações de Classe de Juiz de Fora
(SESERC-JF)
MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA
Presidente
e demais Diretores

