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Minaspetro não apresenta proposta
para os frentistas na 3ª reunião

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini (o primeiro à
esquerda), participando da segunda reunião com a Comissão Negociadora do MINASPETRO (à direita), na sede do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, no dia 3 de dezembro

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini (o segundo da direita para a esquerda), ao lado do diretor da entidade, Luiz Geraldo Martinho (o primeiro à direita),
participando da terceira reunião com a Comissão Negociadora do MINASPETRO (à
esquerda), na sede do Sindicato patronal, em Belo Horizonte, no dia 10 de dezembro

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados
de Petróleo de Juiz de Fora e
Região - SINTRAPOSTO-MG e
as outras entidades sindicais
que representam os demais

da pauta de reivindicações dos trabalhadores do setor, cuja database (ocasião de reajuste salarial
e concessão de outros benefícios
aos trabalhadores) é 1º de novembro.
O encontro representou a ter-

empregados dos postos de gasolina de Minas Gerais realizaram no
dia 10 de dezembro mais uma reunião com o Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo
do Estado de Minas Gerais
(MINASPETRO) para negociação

ceira rodada de negociação referente à data-base deste ano.
Desta vez, o Sindicato patronal,
após duas horas de acaloradas
discussões, não apresentou qualquer proposta para os frentistas.
PÁGINA 2

Comerciários conquistam reajuste salarial com signiﬁcativo ganho real

Silas Batista da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Juiz de Fora

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Juiz de
Fora, Silas Batista da Silva, avaliou o
acordo recentemente fechado com o
SINDICOMÉRCIO-JF (Sindicato patronal), ocasião em que foi celebrada
a nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
Silas disse que “o processo de
negociação, a exemplo dos anos anteriores, foi muito difícil e desgastante,
com o Sindicato enfrentando grandes
diﬁculdades para conseguir ganho
real para os trabalhadores”.
A data-base dos comerciários é 1º
de outubro, mas o processo de negociação, de acordo com Silas, começou em setembro e só terminou no
dia 5 de dezembro, quando ﬁnalmen-

te foi fechado acordo com o Sindicato patronal, depois de nove rodadas
de negociação. Vale lembrar, entretanto, que o reajuste salarial é retroativo
a 1º de outubro.
Segundo Silas, “dentro da conjuntura atual, o resultado da negociação
foi satisfatório, uma vez que o acordo
representou a reposição integral das
perdas salariais decorrentes da inﬂação e um signiﬁcativo ganho real tanto no piso salarial da classe, que é a
garantia mínima, quanto nos salários
superiores ao piso”. O Sindicato conseguiu 9,03% de aumento no piso,
que passou de R$ 808,00 para R$
881,00.
Para os comerciários que recebem salários superiores ao piso, o
reajuste foi de 8,5%.
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Ao término de 2014, queremos saudar e
agradecer a todos os nossos distintos amigos,
principalmente os companheiros associados, que
lutaram ao nosso lado 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 as nossas forças para que possamos
continuar a lutar cada vez mais, sempre em defesa
dos trabalhadores, especialmente os integrantes da 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
Edimilson Antunes Vieira - 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.
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, principalmente 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 2014.
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 2014 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 2015.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de Juiz de Fora
Anderson Miranda Sá Stehling - Presidente
Diretores e funcionários

Minaspetro não apresenta proposta
para os frentistas na 3ª reunião
O Sindicato dos Trabalhadores
em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo
de Juiz de Fora e Região SINTRAPOSTO-MG e as outras
entidades sindicais que representam os demais empregados dos
postos de gasolina de Minas Gerais, que também neste ano estão
atuando em conjunto com pauta
uniﬁcada, realizaram no dia 10 de
dezembro mais uma reunião com
o Sindicato do Comércio Varejista
de Derivados de Petróleo do Estado
de
Minas
Gerais
(MINASPETRO) para negociação
da pauta de reivindicações dos trabalhadores do setor, cuja database (ocasião de reajuste salarial
e concessão de outros benefícios
aos trabalhadores) é 1º de novembro.
O encontro representou a terceira rodada de negociação referente à data-base deste ano
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) das empresas. Quanto à questão da adoção
de medidas preventivas de segurança contra assaltos a postos de
combustíveis, tema do encontro
quadrimestral realizado entre os representantes dos frentistas e os
da classe patronal no dia 13 de junho, o MINASPETRO decidiu que
só vai tratar do assunto na próxima data-base da categoria, ou
seja, a partir de 1º de novembro de
2015.
Iniciada às 16h30min, desta vez
com uma hora e meia de atraso, a
reunião terminou às 18h30min e
aconteceu
na
sede
do
MINASPETRO, em Belo Horizonte, mesmo local em que foram realizadas as reuniões anteriores.
Desta vez, o Sindicato patronal,
após duas horas de acaloradas discussões, não apresentou qualquer
proposta para os frentistas.
Na primeira rodada de negociação, realizada no dia 27 de novembro, ele havia oferecido apenas 3%
de reajuste nos valores dos salários e da cesta básica de alimentos,
além de PLR no valor de R$
450,00, com pagamento em três
parcelas de R$ 150,00.
Na reunião seguinte, realizada
no dia 3 de dezembro, o
MINASPETRO elevou em 1,5% a
sua proposta, passando-a, portanto, para 4,5% de reajuste nos valores dos salários e da cesta básica
de alimentos, mas manteve a sua

proposta anterior com relação à
PLR.
Hoje, o salário-base dos
frentistas de Minas Gerais é de R$
786,34 e o valor da cesta básica de
alimentos é de R$ 75,00.
Os representantes dos frentistas,
que tinham rejeitado a primeira e a
segunda propostas, considerandoas “muito abaixo das necessidades
dos trabalhadores”, conforme disse
o presidente do SINTRAPOSTO,
Paulo Guizellini, saíram da terceira
reunião muito revoltados com o Sindicato patronal por causa da ausência de proposta. “Na primeira rodada de negociação, o MINASPETRO
apresentou uma proposta indigna de
aceitação porque representaria mais
arrocho salarial; na segunda rodada, o Sindicato patronal apresentou
proposta pior que a anterior e que
também signiﬁcaria mais achatamento dos salários dos frentistas,
pois enquanto a primeira proposta foi
de 3%, a segunda foi de apenas
1,5%; e agora, por incrível que pareça, o patronal tem a audácia de piorar ainda mais o processo negocial,
não se dignando nem sequer a apresentar uma nova proposta, o que
mostra claramente que a entidade
dos patrões não tem mesmo qualquer disposição para conceder reajuste salarial e outros benefícios aos
frentistas” – aﬁrmou Guizellini.
Diante da diﬁculdade de acordo,
os representantes dos frentistas e
os da classe patronal resolveram
marcar nova reunião. Os representantes dos trabalhadores queriam
que a nova rodada de negociação
fosse agendada para os próximos
dias, sendo que o presidente do
SINTRAPOSTO chegou a propor a
data de 15 de dezembro de 2014,
mas o MINASPETRO disse que só
podia se reunir novamente com as
entidades sindicais dos trabalhadores a partir do dia 19 de janeiro de
2015, porque ele (o Sindicato patronal) vai entrar em recesso a partir
do dia 19 de dezembro. Assim, foi
agendado novo encontro para o dia
20 de janeiro do próximo ano.
As atas das reuniões estão no
blog do Sindicato que representa os
empregados dos postos de gasolina, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens
de Juiz de Fora e Região
(sintrapostomg.blogspot.com)
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Trabalhadores elegem nova
Diretoria do SINTRAPOSTO-MG

Paulo Guizellini (ao centro), presidente reeleito do SINTRAPOSTOMG, ladeado por diretores do Sindicato, escrutinadores e mesários,
logo após a eleição
Foi realizada no dia 8 de de- go para cumprir mais um mandato, o
zembro a eleição da nova Direto- presidente do SINTRAPOSTO disse
ria e do Conselho Fiscal do Sin- ser muito grato aos trabalhadores pelo
dicato dos Trabalhadores em apoio recebido nas urnas e salientou:
Postos de Serviços de Combus- “Como nenhuma outra chapa se instíveis e Derivados de Petróleo de creveu para concorrer, ou seja, não
Juiz de Fora e Região –
houve chapa de oposição, podemos
SINTRAPOSTO-MG.
avaliar que estamos no caminho cerO processo eleitoral transcor- to, fazendo justamente o que os comreu em clima de total harmonia, panheiros trabalhadores querem que
com apresentação de Chapa Úni- façamos”.
ca, encabeçada pelo atual presiEm seguida, Guizellini acrescendente da entidade, Paulo tou: “Por isso, se Deus quiser e nos
Guizellini.
ajudar, como sempre ajudou, vamos
Duas urnas recolheram os seguir no mesmo rumo no próximo
votos dos trabalhadores: uma ﬁxa mandato, com muita disposição para
na sede do Sindicato e uma
trabalhar e sempre defendendo com
itinerante, que percorreu os locais unhas e dentes os legítimos e verdade serviço dos votantes.
deiros interesses dos empregados
A votação superou o quórum nos postos de gasolina, lojas de confolgadamente, com os trabalha- veniência, lava rápidos, estacionadores votando maciçamente na mentos e garagens, como sempre ﬁChapa encabeçada por Guizellini. zemos”.
Não houve nenhum voto em branA posse da nova Diretoria e do
co ou nulo.
Conselho Fiscal será no dia 13 de jaApós ser reconduzido ao car- neiro de 2015.
“...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 2014 para o fortalecimento da nossa categoria.

A todos, um Natal e Ano Novo de muito amor e paz.
São os 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

Anselmo Ítalo Leopoldino (à direita), novo presidente do SESERC-JF, discursando na solenidade de posse da nova Diretoria da entidade, observado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Paulo
Guizellini, e pelo advogado Márcio Luiz de Oliveira

Diretoria do SESERC-JF toma
posse para exercer novo mandato
Tomou posse no dia 12 de dezembro a nova Diretoria do Sindicato dos
Empregados nos Sindicatos e nas Entidades de Representações de Classe
de Juiz de Fora (SESERC-JF), eleita
no dia 10 de novembro para exercer o
mandato relativo ao triênio 2014/2017.
A solenidade de posse foi realizada
na sede provisória da entidade, na Rua
Halfeld, nº 414, conjuntos de salas 903/
904, Centro, Juiz de Fora (MG), e foi
dirigida pelo advogado João Batista de
Medeiros, diretor do jornal “O Combate” e suplente da nova Diretoria do
SESERC-JF como integrante do Departamento Jurídico do Sindicato dos
Trabalhadores em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região –
SINTRAPOSTO-MG.
Presidindo o ato solene, o renomado
advogado Márcio Luiz de Oliveira, que

também integra o Departamento Jurídico do SINTRAPOSTO-MG e era o
presidente do SESERC-JF, agradeceu
o apoio recebido durante o seu mandato e formulou votos de profícua gestão
ao seu sucessor, Anselmo Ítalo
Leopoldino, juntamente com a nova Diretoria. O Dr. Márcio não disputou a reeleição, mas continua integrando a Diretoria da entidade, agora como suplente.
O novo presidente do SESERC-JF
era suplente da Diretoria que encerrou
sua gestão. Anselmo, em seu discurso, agradeceu a todos pelo apoio recebido nas urnas e manifestou total disposição de lutar aﬁncadamente em defesa dos direitos e interesses legítimos
dos trabalhadores, salientando que para
isso conta com a ajuda de todos os
componentes da nova Diretoria e do
Conselho Fiscal.

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 Cl asse
de Juiz de Fora (SESERC-JF)
ANSELMO ÍTALO LEOPOLDINO
Presidente
e demais Diretores
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Campanha salarial dos trabalhadores dos condomínios, administradoras e “shoppings”

SINDICATOS NÃO CHEGAM
A ACORDO NA 1ª REUNIÃO
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 data-base (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 12 de dezembro, a campanha salarial da classe teve a sua primeira rodada de
negociação. Na tarde desse dia, na sede da
entidade trabalhista, aconteceu a primeira reunião da negociação coletiva de 2015 entre o
SINDEDIF-JF e o Sindicato dos Condomínios de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira.
O SINDEDIF se fez representar por seu
presidente, Luiz José da Silva, pelo diretor
Francisco de Assis dos Santos Passos e pelo
advogado João Batista de Medeiros, integrante
do Departamento Jurídico da entidade. E o
Sindicato patronal estava representado por sua
presidente, Sheila Rakauskas Pereira da

Costa, e pelos advogados Cristiano Tostes e
Regina Pontes.
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 2015. O presidente do
SINDEDIF informou que vai examinar com os
trabalhadores a possibilidade (ou não) de aceitar a proposta apresentada na mesa de negociação pelo Sindicato patronal. Nova reunião será realizada com a entidade patronal
no dia 6 de janeiro para tratar do assunto.
Segundo Luiz, o fechamento de um bom
acordo com o Sindicato patronal depende 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 salários dos trabalhadores representados por este Sindicato serão reajustados,
vale reaﬁrmar que é muito importante a união
total e consistente dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato, participando 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”.

Eleita nova Diretoria do SINDEDIF-JF
Foi realizada no dia 15 de dezembro a
eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora (SINDEDIFJF).
O processo eleitoral transcorreu em clima de total harmonia, com apresentação de
Chapa Única, encabeçada pelo atual presidente da entidade, Luiz José da Silva.
Duas urnas recolheram os votos dos trabalhadores: uma ﬁxa na sede do Sindicato e
uma itinerante, que percorreu os locais de
serviço dos votantes.

A votação superou o quórum folgadamente, com os trabalhadores votando maciçamente na Chapa encabeçada por Luiz.
Não houve nenhum voto em branco ou
nulo.
Logo depois de ser reconduzido ao cargo para cumprir mais um mandato, o presidente do SINDEDIF-JF externou a sua
gratidão aos trabalhadores pelo apoio recebido nas urnas e destacou: “O fato de
não ter havido chapa de oposição sinaliza
que o nosso trabalho está sendo bem aceito pelos companheiros trabalhadores, razão pela qual devemos continuar trilhando
o mesmo caminho no próximo mandato”.

Renovação da Diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Papelão
Realizou-se no dia 8 de dezembro a
eleição da nova Diretoria e do Conselho
Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Papel e Papelão de Juiz de
Fora para o exercício do mandato nos próximos quatro anos.
O processo eleitoral transcorreu em clima de total harmonia, com apresentação
de Chapa Única, encabeçada pela primeira vez pelo atual presidente da entidade,
Edimilson Antunes Vieira, que era vice-presidente e substituiu Valter da Silva Lage
quando este faleceu aos 71 anos de idade. Valter presidiu a mencionada entidade

durante muitos anos e estava em pleno
exercício do mandato quando sofreu fulminante infarto do miocárdio em sua residência no dia 29 de dezembro de 2013.
A votação superou o quórum folgadamente, com os trabalhadores votando maciçamente na Chapa encabeçada por
Edimilson. Houve apenas um voto em branco.
Segundo Edimilson, houve grande renovação na composição da Diretoria e do
Conselho Fiscal.
A posse dos novos dirigentes será no
dia 4 de fevereiro de 2015.

Luiz José da Silva (o segundo da direita para a esquerda), presidente reeleito do SINDEDIF-JF, entre escrutinadores e mesários, além
do diretor do Sindicato, Francisco de Assis dos Santos Passos (o
primeiro à esquerda), logo após a eleição

“... O anjo, porém, lhes disse: Não temais,
porquanto vos trago novas de grande alegria
que o será para todo o povo: é que vos
nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador,
que é Cristo; o Senhor”.
(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 2014,
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

SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO
COMÉRCIO
DE JUIZ DE FORA

Silas Batista da Silva
Presidente
diretores e funcionários

