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DO TRABALHADOR PARA O TRABALHADOR

SINTRAPOSTO pede formação de Comissão para
o
combate
a
assaltos
a
postos
de
gasolina
Conforme “O Combate” no- ção de uma Comissão formada
ticiou em sua edição de abril,
a Câmara Municipal de Juiz de
Fora, a pedido do vereador
José Emanuel (PSC) e do Sindicato dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, realizou Audiência Pública na tarde de 23 de março para debater a questão da onda de assaltos a postos de gasolina na
Cidade.
Na ocasião, o capitão
Jovânio Campos Miranda, que
respondia pelo 2º Batalhão da
Polícia Militar, sugeriu a criação de uma Comissão que envolva todos os interessados
nesta questão para a busca de
soluções para o problema.
Ao final da Audiência, formou-se um
consenso
de que a solução para
o problema
da falta de
segurança
dos frenVereador José Emanuel
tistas de
Juiz de Fora passa pela cria-

pelas Polícias Militar e Civil,
SINTRAPOSTO, MINASPETRO e
Câmara Municipal. Ficou decidido, então, que dias após aquela Audiência Pública seria marcada uma
reunião para tratar do assunto. E o
vereador José Emanuel se encarregou de cuidar disso, tendo, inclusive, afirmado ao presidente do
SINTRAPOSTO, Paulo Guizellini,
que o convidaria para a reunião tão
logo ela fosse agendada.
Decorridos três meses, o presidente do SINTRAPOSTO ainda não
foi convidado para tal reunião, segundo informou a este jornal. “Gostaria de saber o que aconteceu, ou
seja, por que ainda não se deu desdobramento à decisão de se formar aquela comissão” – disse
Guizellini.
Em seguida, o sindicalista acrescentou: “A reunião para formação
de tal comissão precisa ser realizada o mais rápido possível. Espero que o vereador José Emanuel
concretize a tarefa a que se propôs, dando continuidade ao excelente trabalho que ele tão bem iniciou em momento tão oportuno nessa questão do combate aos assaltos a postos de combustíveis em
Juiz de Fora”.

Cursos de Porteiro e de Informações
Turísticas para associados do SINDEDIF-JF
O SINDEDIF-JF (Sindicato dos Empregados
em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais
de Juiz de Fora) pretende realizar brevemente
cursos de Porteiro e de

Informações Turísticas para
os trabalhadores filiados à
entidade.
Os associados interessados
nesses cursos já podem se inscrever na sede do Sindicato,
na Avenida Getúlio Vargas, nº
828, sala 603, Centro, Juiz de
Fora (MG). Maiores informações pelo telefone 3215-9461.

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, discursando na
tribuna da Câmara Municipal de Juiz de Fora durante a Audiência Pública
que debateu a questão da onda de assaltos a postos de gasolina na
Cidade (Foto: Arquivo O Combate)

Ministério do Trabalho e Emprego manda
empregadores enviarem aos Sindicatos
trabalhistas a relação dos empregados
que pagaram a Contribuição Sindical
O Ministério do Trabalho e Emprego, através da NOTA TÉCNICA/SRT/
MTE/Nº 202/2009, determina que os
empregadores enviem aos Sindicatos
trabalhistas a relação dos empregados que pagaram a Contribuição Sindical.
Na referida norma, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), atendendo solicitação do Instituto FGTS
Fácil, revigora o entendimento relativo à obrigação de os empregadores
remeterem à entidade sindical a relação nominal dos empregados contribuintes da Contribuição Sindical profissional.
O documento ministerial afirma
que “os empregadores devem encaminhar, às entidades sindicais de tra-

balhadores, relação nominal dos empregados contribuintes, da qual constem, além do nome completo, o número de inscrição no Programa de
Integração Social - PIS, a função
exercida, a remuneração percebida no
mês do desconto e o valor recolhido”.
Segundo a Nota Técnica do MTE,
“a relação pode ser enviada por meio
magnético ou pela internet, ou ainda
ser encaminhada cópia da folha de pagamentos do mês relativo aos descontos, conforme entendimento entre
o empregador e a entidade sindical”.
E o prazo mais razoável para isso,
ainda de acordo com o mencionado
documento ministerial, “é de quinze
dias depois de efetuado o recolhimento da contribuição sindical profissional”.
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Sindicato quer agilização do Projeto de Lei que proíbe
uso de capacete em postos de gasolina
Em entrevista ao “O Combate”, o
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,
disse que o número de agressões a
frentistas em assaltos a postos de
combustíveis na
Cidade vem aumentando a cada
ano. Segundo
ele, há necessidade de uma política mais eficaz
de segurança
pública e as auVereador Noraldino Júnior toridades precisam agir com urgência para que este problema seja
resolvido o mais rápido possível. “As
pessoas não têm ideia dos impactos
físicos e psicológicos causados aos
trabalhadores por esses assaltos que
estão deixando em polvorosa os
frentistas de Juiz de Fora” - afirmou.
E como a maioria desses assaltos
é praticada por bandidos de moto que
se valem do capacete para esconder
o rosto, dificultando assim a sua identificação, Guizellini acha que já está até
passando da hora de a Câmara Municipal de Juiz de Fora criar uma lei proibindo o uso de capacetes nos postos
de gasolina da Cidade.
O sindicalista disse não acreditar
que tal lei seja inconstitucional, porque já existem várias leis desse tipo
em diversas cidades e Estados brasileiros e nunca ninguém questionou
no Supremo Tribunal Federal a

constitucionalidade delas. “Ora, se já
existem leis proibindo o uso de capacetes nos postos de gasolina em
Varginha (MG), Uberaba (MG), Jacareí
(SP), Sergipe, onde tal lei é estadual,
e ninguém questiona a constitucionalidade dessas leis, podemos
crer que elas são constitucionais”.
Na Audiência Pública realizada na
Câmara Municipal de Juiz de Fora na tarde de 23 de março para debater a questão da onda de assaltos a postos de gasolina na Cidade, Guizellini deixou bem
claro que o objetivo principal do
SINTRAPOSTO, ao pedir a Audiência, foi
o de conseguir junto à Câmara a criação
de tal lei.
Já existe em tramitação na Câmara
de Juiz de Fora o Projeto de Lei nº 157/
2010, de autoria do vereador Noraldino
Júnior (PSC), que proíbe a entrada ou a
permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer objeto similar que dificulte ou impeça, parcial ou totalmente, a
identificação facial em estabelecimentos
comerciais, agências bancárias, casas
lotéricas e postos de combustíveis quando o condutor não estiver em trânsito.
Guizellini quer que seja agilizada a
tramitação de tal Projeto, que continua
aguardando Parecer da Procuradoria do
Legislativo desde o dia 22 de fevereiro
deste ano. “A nossa Câmara deveria
agilizar o trâmite desse Projeto, pois ele é
muito importante para a segurança pública da nossa Cidade, já que os assaltos a
postos de gasolina vêm ocorrendo há
muitos anos, pondo em risco a integridade física de frentistas, transeuntes e clientes dos postos de combustíveis” – frisou o sindicalista.

AOS PORTEIROS
Embora um pouco tardiamente, mas com total sinceridade e singeleza de
coração, queremos enviar o nosso abraço fraterno, com os nossos parabéns,
a todos os COMPANHEIROS PORTEIROS de condomínios residenciais, comerciais e mistos de Juiz de Fora pelo “DIA DO PORTEIRO”, transcorrido a 9
de Junho.
Vale lembrar que é o PORTEIRO quem trabalha exaustivamente na dianteira do condomínio, atendendo os condôminos e as pessoas que chegam ao
local.
Com seu valioso e precioso trabalho, o PORTEIRO desempenha o seu
importante papel para garantir o bem-estar dos condôminos e a tranquilidade
do condomínio.
Por esta razão, todos os PORTEIROS merecem os cumprimentos de todas as pessoas de bem, especialmente os cumprimentos 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

Paulo Guizellini, presidente do SINTRAPOSTO-MG, discursando na
tribuna da Câmara durante a Audiência Pública que debateu a
questão da onda de assaltos a postos de gasolina em Juiz de Fora
(Foto: Arquivo O Combate)

Quem trabalha durante
feriado tem que
receber o dia em dobro
Como este mês tem dois feriados (13 de junho, Dia de Santo
Antônio, Padroeiro de Juiz de
Fora, e 23, Dia de Corpus
Christi), o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados de
Petróleo de Juiz de Fora e Região - SINTRAPOSTO-MG faz
questão de lembrar que “quem
trabalhar nesses dias terá que
receber o salário/dia em dobro”.
O presidente da entidade,
Paulo Guizellini, ressalta que “é
necessário lembrar isso porque
alguns postos de combustíveis da
Cidade e da Região costumam
deixar de pagar em dobro o feriado trabalhado, violando, assim,
a legislação vigente”.
Segundo o sindicalista, “isso,
além de ilegal, é um desrespeito
ao funcionário que trabalha durante feriado e recebe como se
fosse dia normal”.
De acordo com Guizellini, o
empregado que recebe saláriobase de R$ 590,00 e 30% de adicional de periculosidade,
totalizando R$ 767,00, tem direito a receber mais R$ 51,14
quando trabalha durante feriado,

e não R$ 25,57, como se tivesse trabalhado em dia normal. “E vale lembrar que o
frentista-caixa tem direito a
mais 10% a título de gratificação de quebra de caixa”
– frisa o sindicalista.
Ele considera justo que todos os empregados representados
pelo
SINTRAPOSTO-MG, que trabalharam durante feriado e
receberam o dia de serviço
como se fosse dia normal,
cobrem de seus empregadores na Justiça o pagamento de todos os feriados não
pagos
na
forma
estabelecida pela legislação vigente. Por isso,
Guizellini assinala: “Os trabalhadores prejudicados devem telefonar para 32163181 ou se dirigir à sede do
Sindicato, na Rua Halfeld, nº
414, sala 609, Centro de
Juiz de Fora, para a tomada
de providências cabíveis,
objetivando o ajuizamento
de ação trabalhista pelo Departamento Jurídico da entidade”.
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SINTRAPOSTO oferece convênios e serviços jurídicos aos trabalhadores
O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados de
Petróleo de Juiz de Fora e Região - SINTRAPOSTO-MG possui vários convênios com médicos, dentistas, advogados e
outros profissionais, bem como
com diversos estabelecimentos, para prestação de serviços
aos seus associados. Maiores
informações na sede da entidade, na Rua Halfeld, nº 414, sala

609, Centro, Juiz de Fora, ou pelo
telefone 3216-3181.
Além disso, o SINTRAPOSTO
oferece também a prestação direta
de serviços jurídicos, sem necessidade de se agendar hora para
isso. O atendimento é feito na sede
do Sindicato pelo advogado João
Batista de Medeiros, às segundas,
quartas e sextas-feiras, no horário
de 15 às 17h, e se destina a todos
os trabalhadores, sindicalizados ou
não.

O advogado
João Batista de Medeiros
atende aos trabalhadores às
segundas, quartas e sextasfeiras, no horário de 15 às 17h,
na sede do
SINTRAPOSTO-MG

Câmara já pode acionar comissão fiscalizadora
A Comissão Fiscalizadora da
Câmara Municipal de Juiz de Fora,
proposta pelo vereador José
Emanuel (PSC), foi instituída por
meio da Resolução 1.249. Três ou
mais vereadores poderão se alternar para fiscalizar o cumprimento
das leis municipais pelos estabelecimentos e órgãos públicos.
Para uma ação abrangente e
eficaz, a comissão pode solicitar
o acompanhamento dos Fiscais

de Posturas e da Guarda Municipal.
José Emanuel tomou a iniciativa ao
constatar que a população de Juiz de
Fora poderia estar se beneficiando de
vários dispositivos já em vigor e que
não estão sendo cumpridos. “Com
essa resolução, vamos poder cobrar
mais”, disse.
Texto elaborado pela Coordenadoria de Comunicação Social
Fonte: Câmara Municipal de Juiz
de Fora.

Vereador José Emanuel
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O JORNAL “O COMBATE” NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
Agora em circulação “on
line”, O COMBATE está cumprindo nova etapa em sua existência de 59 anos, sendo o jornal
moderno com mais tempo de
edição em Juiz de Fora. Seguimos com o mesmo objetivo: jornal do trabalhador para o trabalhador. E, também, pioneiro do
turismo social no Brasil. Leitores tradicionais e internautas

O GOOGLE maior canal de
notícias “on line” do
mundo, divulga: jornal O COMBATE
em Juiz de Fora,
Minas Gerais - O
site traz O COMBATE, de Juiz de Fora,
para a Internet www.ocombate.com.br

de todo o mundo direcionam
O COMBATE em sua mesma
diretriz.
O site www.guiademidia.com.br,
que é o mais completo e analítico
em divulgação de veículos de comunicação impressa e “on line”
de todo o Universo, enviou-nos a
seguinte mensagem: O jornal O
COMBATE foi adicionado no Guia
de Mídia. Parabéns pelo site.

LEIA NO O COMBATE “ON LINE” AS SEGUINTES NOTÍCIAS:
www.ocombate.com.br
* Construtora terá de indenizar servente de pedreiro obrigado a fazer refeições junto a fezes de animais
* Empregada tem direito à estabilidade provisória até o momento do aborto espontâneo
* Encerramento de atividades não dispensa empresa de pagar indenização substitutiva de estabilidade a gestante
* Ausência de depósitos de FGTS por sete anos é causa de rescisão indireta do contrato de trabalho
* Equipamento de proteção contra insalubridade não pode ser de uso coletivo
* Justiça do Trabalho declara nulidade da dispensa de empregado doente
* REDUÇÃO DO PRAZO PARA SACAR O FGTS

Ministro da Previdência
Social, Garibaldi Alves Filho

* GOVERNO DILMA QUER LIMITAR PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO EM CASOS DE REINCIDÊNCIA
* Ministro da Previdência Social volta a falar sobre mudança na aposentadoria
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Preparando-se para o 2º Congresso Nacional da UGT,
SINDEDIF-JF participa de Plenária Estadual

O presidente do SINDEDIF-JF, Luiz José da Silva

QUAL SERÁ O DESTINO DO
AEROPORTO DA SERRINHA?
Depois
de
prolongada
delivrance, chega a bom termo o
doloroso parto da montanha em
Goianá - município da grande Juiz
de Fora - onde localiza-se um dos
maiores e mais bem equipados Aeroportos do Brasil.
Administrado por conceituada
empresa privada do ramo (além disso, com experiência em outros
complexos do setor), o Aeroporto
Regional de Goianá entra em operação, recebendo aeronaves de
cargas e de linhas regulares de
transporte coletivo de passageiros.
Diante desse fato irreversível,
qual será o destino do limitado Aeroporto Municipal da Serrinha em
Juiz de Fora? Faltam-lhe custosos
equipamentos exigidos para manutenção de linhas aéreas regulares.
A sua pista de pouso e decolagem
não suporta determinados tipos de
aeronaves.
É público e notório que a Prefeitura de Juiz de Fora não dispõe de
recursos para aquisição dos referidos acessórios de manutenção.
Além do mais, existe a verdade
principal que motivou a construção
do Aeroporto Regional em Goianá:
a instabilidade climática de Juiz de
Fora.
Este resumo baseia-se na matemática dos fatos; não se pretende ferir suscetibilidades e sentimentalismos de quem quer que seja. O
que se deseja é justamente evitar
uma outra “procissão de enterro” tal

qual aconteceu com o ramal da Estrada de Ferro Leopoldina, que poderia estar funcionando até
Filgueiras para fins turísticos, da
mesma forma que em Campos do
Jordão;
-a
irresponsável depredação dos bondes e
a criminosa demolição do prédio gótico do colégio e capela do Stella
Matutina.
O Aeroporto da Serrinha é um
patrimônio que precisa ser preservado sem distorções de uso. Muito
se presta a voos charter diurnos
para roteiros turísticos regionais.
Espera-se que a Prefeitura sem meios de manutenção do Aeroporto Municipal da Serrinha não resolva acabar com ele, assim
como o fez com a Secretaria Municipal de Turismo, equívoco lastimável de um “aspone” que deveria assumir publicamente a autoria de seu
desserviço à coletividade juizforana.
Sim, é isso mesmo! Acabar com a
Secretaria Municipal de Turismo foi
uma “mancada” sem tamanho, jogada nas costas do prefeito Custódio Mattos logo em seguida ao
seu ato de posse. E até hoje o
“aspone” (i)responsável por esse
desserviço ao município não teve
coragem de assumir publicamente
a autoria de sua “bilhante” ideia intestinal.
A advertência tem como objetivo
evitar que algo semelhante aconteça ao Aeroporto da Serrinha. Só
isso. Mais nada.

O SINDEDIF-JF (Sindicato dos
Empregados em Edifícios e nas Empresas de Compra, Venda, Locação
e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora)
participou ativamente da 2º Plenária
Estadual da Central Sindical UGT
(União Geral dos Trabalhadores) de
Minas Gerais, realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25 de maio.
O SINDEDIF-JF estava representado no evento por seu presidente,
Luiz José da Silva. Segundo ele, “foram debatidos temas de grande interesse dos trabalhadores e do movimento sindical, como as transformações que se operam no mundo do trabalho e a construção de uma Agenda
Democrática de Desenvolvimento
Sustentável com Valorização do Trabalho e da Produção: o Brasil que nós
queremos”.
Luiz informou que um dos objeti-

vos da Plenária foi o de preparar
os seus participantes para o 2º
Congresso Nacional da UGT, a
ser realizado nos dias 14, 15 e
16 de julho, na cidade de São
Paulo, o qual também deverá contar com a presença do
SINDEDIF-JF.
Ainda de acordo com Luiz, “dentre as entidades que participaram
da Plenária estava a nossa querida
FETHEMG (Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade
no Estado de Minas Gerais), representada por seu presidente, o companheiro Paulo Roberto da Silva, e
vários outros companheiros diretores, além de diversos companheiros dirigentes de Sindicatos filiados
à FETHEMG”.
O presidente do SINDEDIF-JF
faz parte da diretoria da
FETHEMG.

TURNEWS
M.R. GOMIDE - Jornalista - 39-DRT-MG DR 16.132]70
FENAI - Federação Nacional da Imprensa - DF
Matrícula 1119]09-J -www.fenai.org.br

Aeroclube de Juiz de Fora

A evolução da espécie
O jornal Valor comenta que a
Embraer e a companhia aérea Azul
preparam o primeiro voo experimental de um avião de passageiros movido com combustível de cana-de-açúcar num projeto moderno.
A iniciativa ganhou novo impulso
com a assinatura do mesmo, durante a visita do presidente Barack
Obama ao Brasil.
Trata-se de uma parceria entre
os dois países, para o desenvolvimento de bioquerosene de aviação. Em
jogo está a disputa por um mercado
estimado em US$ 300 bilhões no
mundo todo e o interesse estratégico
do Pentágono - o maior consumidor
de querosene de aviação do mundo em diversificar as fontes de combus-

tível e de se tornar menos dependente de petróleo.
O primeiro teste, em voo,
do querosene obtido de canade-açúcar será feito em um
avião da companhia aérea Azul.
O memorável fato acontecerá na pista que a Embraer
construiu em Gavião Peixoto, no
interior de São Paulo, para testar seus aviões em desenvolvimento.
A previsão é de que o teste
seja realizado no primeiro semestre de 2012. A Azul será a
primeira companhia aérea a utilizar esse combustível no mundo, a partir da rota tecnológica
baseada na sacarose.

