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Sindicato se reúne com Comandante da 4ª RPM

Polícia intensifica ação nos postos de
combustíveis para combater assaltos
O Sindicato dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de Combustíveis
e Derivados de Petróleo de Juiz de
Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG
se reuniu com o Coronel Alexandre
Nocelli, Comandante da 4ª RPM (Região de Polícia Militar), no dia 12 de
maio, na 4ª Região Integrada de Segurança Pública, para tratar da questão dos diversos assaltos que continuam a ocorrer em postos de combustíveis de Juiz de Fora.
O Comandante da 4ª RPM afirmou
ao Sindicato que a Polícia Militar vai
intensificar a sua ação nos postos de
combustíveis para oferecer mais segurança aos empregados e clientes desses estabelecimentos.
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O presidente e o vice-presidente do SINTRAPOSTO-MG, respectivamente Paulo Guizellini e Rômulo Garbero;
o Major Floriano; o Coronel Alexandre Nocelli, Comandante da 4ª RPM (Região de Polícia Militar); e o advogado João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico do SINTRAPOSTO-MG, na reunião
entre o Sindicato e a PM no dia 12 de maio, na 4ª Região Integrada de Segurança Pública (4ª RISP)

Secretário de
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O combate a assaltos a postos de combustíveis

Sindicato se reúne comComandante da 4ª RPM
O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região
– SINTRAPOSTO-MG se reuniu
com o Coronel Alexandre Nocelli,
Comandante da 4ª RPM (Região
de Polícia Militar), que estava assessorado pelo Major Floriano,
na tarde de 12 de maio, na 4ª
RISP (Região Integrada de Segurança Pública), no Bairro Santa Lúcia, para tratar da questão
dos diversos assaltos que continuam a ocorrer em postos de
combustíveis de Juiz de Fora.
Na ocasião, o presidente do
SINTRAPOSTO-MG, Paulo
Guizellini, que estava acompanhado do vice-presidente e do diretor-secretário da entidade, respectivamente Rômulo Garbero e
Luiz Geraldo Martinho, além do
advogado João Batista de
Medeiros, integrante do Departamento Jurídico do Sindicato,
entregou ao Comandante da 4ª
RPM um ofício pedindo o “obséquio de estudar a possibilidade
de tomar providências urgentes
visando à realização de um trabalho de parceria entre as autoridades, como a Polícia Militar,
por exemplo, e os Sindicatos (o
trabalhista e o patronal), com o
propósito de evitar que novos
assaltos aterrorizem os trabalhadores e prejudiquem os postos
de combustíveis”.
No ofício, o SINTRAPOSTOMG propõe que a parceria comece pelo agendamento de

O vice-presidente e o diretor-secretário do SINTRAPOSTO-MG, respectivamente Rômulo Garbero
e Luiz Geraldo Martinho; o Major Floriano; o Coronel Alexandre Nocelli, Comandante da 4ª
RPM (Região de Polícia Militar); o presidente do Sindicato, Paulo Guizellini; e o advogado João
Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico do SINTRAPOSTO-MG, na reunião
entre o Sindicato e a PM no dia 12 de maio, na 4ª RISP
“uma reunião entre esta entida- da Polícia Militar, que consiste cato sugere que a PM realize
de sindical, a Polícia Militar e o em reservar, com pintura no solo, reuniões com os trabalhadoSindicato patronal (que seria, no posto de gasolina, uma área res e com representantes das
então, convidado a participar), a para estacionamento de uma vi- empresas para orientá-los sofim de tratarmos da questão dos atura da PM, e a colocação de bre como proceder em caso
diversos assaltos que continuam placas do programa, adesivos es- de assalto. E arremata: “Oua acontecer em postos de com- pecíficos em vidros, bombas de tras dicas, medidas, proposbustíveis de nossa Cidade”.
gasolina e todo o mobiliário visí- tas e providências poderiam
Ainda no ofício, o Sindicato vel, além de dicas de surgir nesse trabalho de parfala também que “na pauta, po- autoproteção, dentre outras pro- ceria entre as autoridades,
deríamos propor a adesão das vidências que visem a inibir a como a Polícia Militar, por
empresas ao programa denomi- ação de criminosos”.
exemplo, e os Sindicatos (o
nado Rede de Proteção Mútua,
Finalizando o ofício, o Sindi- trabalhista e o patronal)”.

Polícia vai intensificar ação nos postos de combustíveis para combater assaltos
Após ler o ofício, o Coronel Nocelli
concordou prontamente com a sugestão do Sindicato para a realização da
parceria, colocando-se à disposição
da entidade para o que se fizer necessário com vistas à adoção urgente de uma série de medidas eficien-

tes e eficazes para inibir a ação de
bandidos e potencializar a segurança nos postos de gasolina da Cidade.
O Comandante da 4ª RPM informou que a Polícia Militar vai intensificar a sua atuação nos postos de com-

bustíveis, fazendo patrulhamentos
mais frequentes, para oferecer mais
segurança aos empregados e clientes desses estabelecimentos.
Os diretores e o advogado do Sindicato disseram ao Coronel Nocelli e
ao Major Floriano que ficaram muito

satisfeitos com a receptividade
que encontraram por parte do Comando da 4ª RPM e garantiram
que vão se empenhar com afinco para que a parceria sugerida
e aceita seja coroada de pleno
êxito.

Secretário de Segurança também vai receber Sindicato
Conforme “O Combate” já divulgou, o SINTRAPOSTO-MG pediu
audiência também ao titular da Secretaria de Segurança Urbana e
Cidadania (Sesuc) de Juiz de
Fora, o juiz aposentado José Armando Pinheiro da Silveira, para
tratar do mesmo assunto: assaltos
a postos de combustíveis.

No ofício enviado ao Secretário
de Segurança, Guizellini afirma
que o Sindicato, “extremamente
preocupado com a onda de assaltos a postos de combustíveis
verificada em Juiz de Fora, pondo
em risco a integridade física dos
trabalhadores do setor, tem tomado diversas providências no senti-

do de combater esses crimes e
encontrar meios de eliminar tal problema que vem atormentando a população local, principalmente os
empregados e empregadores
deste segmento”.
O Sindicato já recebeu resposta da Sesuc, que marcou a audiência para o próximo dia 20 de ju-

nho. E Guizellini acredita que
o órgão municipal também vai
aderir à parceria. “Temos certeza de que receberemos do
Secretário de Segurança a
mesma boa acolhida que recebemos do Comandante da
4ª RPM” – afirmou o presidente do SINTRAPOSTO-MG.
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Campanha salarial dos trabalhadores das imobiliárias e administradoras de condomínios

Sindicatos realizam 2ª rodada de negociação
A campanha salarial dos empregados nas empresas de
compra, venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais de Juiz de
Fora (imobiliárias e administradoras de condomínios) já teve a sua
segunda rodada de negociação.
No final da tarde fria e chuvosa de sexta-feira, 19 de maio, 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 e o Sindicato do
Comércio de Juiz de Fora se reuniram por cerca de uma hora na
sede da entidade patronal para a
realização de tratativas referentes à renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, cuja data-base é 1º de maio.
As duas entidades já tinham

se reunido no dia 27 de abril, quando,
tal como aconteceu na segunda rodada de negociação, debateram diversos assuntos de interesse dos trabalhadores e dos empregadores durante cerca de uma hora, dando início, assim, ao processo de negociação coletiva de 2017.
Tanto na primeira quanto na segunda reunião, o Sindicato patronal examinou os pedidos constantes da pauta de reivindicações que lhe foi encaminhada pelo SINDEDIF e apresentou suas propostas e contrapropostas,
que agora serão avaliadas pelos representantes da categoria profissional.
No encontro, o SINDEDIF se fez
representar por seu presidente, Luiz
José da Silva, e pelo advogado João
Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico da entidade. E o
Sindicato patronal estava representado por seu presidente, Émerson

O advogado Rubens Andrade; o presidente do Sindicomércio-JF, Émerson Beloti; o presidente do Sindedif-JF, Luiz José da Silva; e o advogado
João Batista de Medeiros, durante a segunda rodada de negociação no
dia 19 de maio
o presidente do SINDEDIF pediu o
Beloti, e pelo advogado Rubens
agendamento de novo encontro entre
Andrade.
Nova rodada de negociação será as duas entidades, o presidente do
realizada somente no início do mês de SINDICOMÉRCIO informou que estajunho, pois ao final da reunião, quando rá viajando nos próximos dias.

Sindicato vai pedir antecipação salarial para os frentistas
O Sindicato dos Trabalhadores
em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo
de Juiz de Fora e Região SINTRAPOSTO-MG enviou ofício
no dia 22 de maio ao Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo do Estado de Minas Gerais
(MINASPETRO) pedindo a realização de uma reunião com base na
cláusula 35ª da Convenção Coletiva de Trabalho da classe, que prevê a realização de encontro
quadrimestral para tratar de assuntos de interesse das duas categorias, a profissional e a econômica.
Segundo o presidente do
SINTRAPOSTO-MG,
Paulo
Guizellini, o objetivo da reunião é o
de pedir ao Sindicato patronal a concessão de antecipação salarial, reajuste da cesta básica de alimentos, o fornecimento de vale-refeição
para os trabalhadores e a adoção

urgente de diversas medidas de segurança contra assaltos a postos de combustíveis, já que o número de roubos a
esses estabelecimentos vem crescendo cada vez mais.
De acordo com a solicitação feita pelo
SINTRAPOSTO no ofício, a reunião deverá acontecer na sede desta entidade,
em Juiz de Fora, no próximo mês.
Guizellini ressalta que a data-base
(ocasião de reajuste salarial e renovação da Convenção) da classe é 1º de
novembro, mas como há previsão convencional de que as entidades se reúnam de quatro em quatro meses para
tratar de assuntos de interesse dos empregados e empregadores, o
SINTRAPOSTO resolveu pedir a realização de tal encontro a fim de solicitar
ao Sindicato patronal a concessão de benefícios para os frentistas, principalmente
a antecipação de reajuste salarial para a
recomposição dos salários corroídos
pela inflação.

“O COMBATE” NA REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES
LEIA NO O COMBATE “ON LINE” AS SEGUINTES NOTÍCIAS:
• Distância de pouco mais de 1 km entre
casa
e trabalho não exime patrão de conceder
www.ocombate.com.br
vale-transporte
• Empregada que teve cortada gratificação recebida por mais de 10 anos tem reconhecido direito à estabilidade financeira
• JT-MG restabelece contrato de empregada que sofreu surto psicótico no curso do aviso
prévio proporcional indenizado
• Restaurante terá que indenizar garçonete ofendida no Facebook pela esposa do
ex-empregador

AOS PORTEIROS
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” (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.
A propósito, é bom lembrar também que uma pesquisa divulgada em 2012
revelou que os porteiros são os melhores amigos dos idosos.
Por esta e outras razões, 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
EXPEDIENTE
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Posto de combustíveis dá calote
em trabalhadores. Sindicato age
O presidente e o vice-presidente do SINTRAPOSTO-MG,
respectivamente
Paulo
Guizellini e Rômulo Garbero,
juntamente com o advogado
João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico do Sindicato, estiveram no
dia 17 de maio na 2ª Vara do
Trabalho de Barbacena, onde
foram dar assistência jurídicosindical ao frentista Vicente de
Almeida na audiência relativa à
ação trabalhista movida contra
o Posto 747 Ltda., que encerrou suas atividades irregularmente e em definitivo no dia 1º
de dezembro de 2016 sem pagar os direitos trabalhistas e encargos sociais de seus funcionários. Outros três ex-empregados do mencionado estabelecimento localizado em Santos
Dumont também estão sendo
defendidos pelo Sindicato na
Justiça do Trabalho situada em
Barbacena.

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini (à esquerda), e o vice-presidente da entidade, Rômulo
Garbero (à direita), ao lado de frentistas do Posto Líder Ltda., em Santos Dumont, no dia 17 de maio

Cofre impede que ladrões levem dinheiro de posto de combustíveis
No retorno a Juiz de Fora,
o pessoal do SINTRAPOSTOMG parou em alguns postos
de combustíveis localizados

em Barbacena e Santos
Dumont para conversar com
frentistas. No Posto Líder
Ltda., em Santos Dumont, um

frentista contou aos representantes do Sindicato que
recentemente o posto foi alvo
de ladrões, mas os larápios

não conseguiram levar nenhum dinheiro do estabelecimento graças ao cofre
existente lá.

Antecipação de reajuste salarial para os empregados dos postos de combustíveis

“SINTRAPOSTO está cumprindo o seu dever de lutar por
reposição de perdas causadas pela inflação” - afirma sindicalista
Falando ao jornal “O Combate” sobre a decisão do Sindicato
dos Trabalhadores em Postos de
Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de
Fora e Região - SINTRAPOSTOMG de pedir ao Sindicato patronal a concessão de antecipação
de reajuste salarial para os empregados dos postos de combustíveis (ver matéria na página 3),
o presidente da entidade, Paulo
Guizellini, salientou que tal decisão foi tomada por causa das
perdas salariais decorrentes da

inflação. “A categoria já está com
perda salarial causada pela inflação. Aliás, quase todas as categorias tiveram perda salarial em
virtude da inflação acumulada
neste ano. Por esta razão, é necessário fazer uma reposição salarial para recompor os salários
corroídos pela inflação. Aliás, a
mesma coisa acontece com o valor da cesta básica de alimentos,
que também precisa de reajuste
para recompor o seu poder aquisitivo” - assinalou.
Segundo o sindicalista, “sem-

pre que ocorre perda salarial, há
um clamor dos trabalhadores no
sentido de que seus salários sejam reajustados para reposição
das perdas. Por isso, o Sindicato
está cumprindo o seu dever de
lutar por isso ao encaminhar os
pedidos dos trabalhadores ao
Sindicato patronal, que precisa se
sensibilizar para as necessidades
dos trabalhadores e atender ao
que eles estão reivindicando”.
Guizellini acha que “o governo
deveria estudar a possibilidade de
fazer o índice inflacionário ser

aplicado automaticamente
aos salários, deixando que os
Sindicatos lutem apenas por
ganho real e não por mera reposição de perdas salariais”.
Mas já que esta reposição automática não existe, o
SINTRAPOSTO-MG quer que o
MINASPETRO conceda aos empregados dos postos de combustíveis uma antecipação de
reajuste nos salários e no valor
da cesta básica de alimentos,
para reposição das perdas
provocadas pela inflação.

