
Sindicato já inicia campanha salarial
dos trabalhadores dos condomínios
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Sindicato abre nova campanha
salarial dos frentistas

O Sindicato dos Trabalhadores
em Postos de Serviços de Com-
bustíveis e Derivados de Petró-
leo de Juiz de Fora e Região –
SINTRAPOSTO-MG (que repre-
senta os empregados dos postos
de gasolina, lojas de conveniên-
cia, lava-rápidos, estacionamen-
tos e garagens da Cidade e da
Região) realizou Assembleia Ge-
ral no dia 30 de setembro, abrin-
do, assim, a nova campanha sa-
larial da categoria, cuja data-base
(ocasião de reajuste salarial e
concessão de outros benefícios
aos trabalhadores através da re-
novação da Convenção Coletiva
de Trabalho da classe) é 1º de
novembro.

Durante a assembleia, os tra-
balhadores elaboraram, discuti-
ram e aprovaram por unanimida-
de a pauta de reivindicações a ser
negociada com o Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados
de Petróleo do Estado de Minas
Gerais - MINASPETRO e mani-
festaram total apoio à diretoria do
Sindicato trabalhista na luta por
melhorias salariais e melhores
condições de vida e de trabalho
para toda a categoria.

O presidente do SINTRA-
POSTO, Paulo Guizellini, dirigin-
do a assembleia, agradeceu a
participação e o apoio dos pre-

sentes e ressaltou que “todos
os companheiros trabalhadores,
inclusive os que não puderam
comparecer à assembleia, têm
o dever de apoiar a direção des-
te Sindicato nesta hora difícil em
que estamos abrindo a nossa
campanha salarial de 2020 para
iniciarmos brevemente novo
processo de negociação com o
Sindicato patronal objetivando a
obtenção de um bom acordo sa-
larial e outros benefícios para a
importante classe profissional
representada pelo
SINTRAPOSTO”.

Logo depois, Guizellini afir-
mou: “Nós, trabalhadores, como
sempre, estamos esperando,
mais uma vez, bom-senso e
sensibilidade do Sindicato patro-
nal na mesa de negociação para
compreender o sofrimento da
nossa categoria diante da de-
fasagem salarial”.

Em seguida, encerrando a
assembleia, o sindicalista sali-
entou: “E queremos crer que o
MINASPETRO vai nos conceder
um reajuste salarial capaz de eli-
minar as perdas salariais decor-
rentes da inflação e garantir um
ganho real para aliviar um pou-
co o sofrimento da nossa labo-
riosa categoria profissional”.
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MAURO DE OLIVEIRA RUELA
Falecimento

O saudoso sindicalista Mauro de Oliveira Ruela (à direita), recebendo
do presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, a carteira de di-
retor-tesoureiro da entidade. (Foto: Arquivo “O Combate”)

O Sindicato dos Trabalhadores
em Postos de Serviços de Combus-
tíveis e Derivados de Petróleo de
Juiz de Fora e Região – SINTRA-
POSTO-MG, por seu Presidente, Paulo
Guizellini, e demais diretores, bem como
os associados e funcionários, vem
externar o seu imenso pesar pelo fale-
cimento do estimado companheiro
MAURO DE OLIVEIRA RUELA, Dire-
tor-Tesoureiro desta entidade, ocorrido
em 22 de outubro de 2020.

Natural da cidade de Lajinha (MG),
casado, nascido em 21 de setembro
de 1944, filho de Marcelino de Olivei-
ra e Geralda Rezende de Oliveira, o
extinto era frentista aposentado e dei-
xa a esposa Tereza, filhos e netos.

Matriculado no Sindicato em 02/02/
1989, o companheiro MAURO era um
dos mais antigos associados desta

entidade, sendo que a sua matrícula era
de nº 0004 (sócio fundador).

Amigo sincero sempre pronto a servir
em todas as horas e companheiro fiel
nas lutas constantes deste Sindicato, o
grande trabalhador MAURO DE OLIVEI-
RA RUELA sempre esteve ao lado dos
colegas diretores, funcionários e associ-
ados desta entidade. Sempre lutando por
melhorias salariais e melhores condições
de vida e de trabalho para os integran-
tes da categoria profissional representa-
da por este Sindicato.

Por estas e outras razões, o pessoal
do SINTRAPOSTO-MG, além de ex-
pressar os seus mais profundos senti-
mentos pelo desaparecimento do esti-
mado companheiro MAURO, presta
uma justa homenagem à sua memória
e reitera as suas condolências à família
enlutada.Página 3

Trabalhador demitido no período
de 30 dias antes da data-base

tem que ser indenizado
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Sintraposto inicia nova campanha salarial dos frentistas
conclamando toda a categoria a lutar por melhorias salariais
Com a aproximação da data-

base (ocasião de reajuste sala-
rial e renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho) dos em-
pregados dos postos de gasoli-
na de Minas Gerais, o Sindicato
dos Trabalhadores em Postos
de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo de Juiz
de Fora e Região – SINTRA-
POSTO-MG já está se movi-
mentando no sentido de intensi-
ficar a nova campanha salarial
da categoria.

Foi realizada no dia 30 de se-
tembro uma assembleia geral
dos trabalhadores em postos de
gasolina, lojas de conveniência,
lava rápidos, estacionamentos
e garagens de Juiz de Fora e
Região, a qual abriu a campa-
nha salarial da classe referente
à data-base de 1º de novembro
de 2020.

Um dos objetivos da assem-
bleia foi o de discutir, elaborar e
votar a pauta de reivindicações
a ser negociada pelo SINTRA-
POSTO com o Sindicato do
Comércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo do Estado de
Minas Gerais (MINASPETRO)
por ocasião da data-base da ca-
tegoria.

Os trabalhadores que compa-
receram à assembleia manifes-
taram total apoio à direção do
SINTRAPOSTO e, depois de
prolongados debates, aprova-
ram por unanimidade a referida
pauta.

O presidente do Sindicato,
Paulo Guizellini, garantiu que

O presidente do SINPOSPETRO-BH, Possidônio Valença; o advogado do MINASPETRO, Klaiston Soares; e
o presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini. (Foto: Arquivo “O Combate”)

Sindicalista mostra importância da união dos trabalhadores
Em entrevista ao jornal “O

Combate”, o presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de Com-
bustíveis e Derivados de Pe-
tróleo de Juiz de Fora e Região
– SINTRAPOSTO-MG, Paulo
Guizellini, ressaltou a impor-
tância e a necessidade da
união dos trabalhadores,
notadamente na época da
data-base (ocasião de reajus-
te salarial).

Guizellini considera muito
importante a união constante
dos trabalhadores em torno da
direção do Sindicato, partici-
pando ativamente da luta da en-
tidade em todos os momentos,
mas principalmente durante a
campanha salarial da catego-
ria. “Nesta hora tão importan-
te, quando vamos iniciar o pro-
cesso de negociação com o
Sindicato patronal, buscando
melhorias salariais para a ca-

tegoria profissional repre-
sentada pelo
SINTRAPOSTO, é claro
que necessitamos muito da
força dos companheiros tra-
balhadores, e todo mundo
sabe que só a união faz a
força e é dela que estamos
sempre precisando” – frisa
o sindicalista.

Em seguida, Guizellini sa-
lienta: “O tão desejado fe-
chamento de um bom acor-

do salarial depende funda-
mentalmente da mobilização
dos trabalhadores, pois a for-
ça que a direção do
SINTRAPOSTO precisa para
conseguir fechar um bom
acordo é justamente o apoio
integral da categoria, que, as-
sim, fortalece o Sindicato e
abre as portas para o
coroamento de êxito da cam-
panha salarial da nossa clas-
se”.

a diretoria da entidade vai tra-
balhar incansavelmente e lutar
com muita garra no sentido de
conseguir para a classe um re-
ajuste salarial justo e digno,
capaz de possibilitar a repo-
sição das perdas salariais de-
correntes da inflação e asse-
gurar um ganho real para ali-
viar um pouco o sofrimento da
categoria. “Esperamos que o
processo de negociações

com o MINASPETRO me-
lhore os salários desses va-
lorosos funcionários que di-
ariamente trabalham de ma-
neira exaustiva nos postos
de gasolina e demais esta-
belecimentos, proporcio-
nando bons lucros aos em-
presários do setor” – afir-
mou Guizellini.

Ao abrir a campanha sa-
larial de 2020 dos frentistas,

o sindical ista conclamou
toda a categoria representa-
da pelo SINTRAPOSTO a lu-
tar ao lado da direção do Sin-
dicato, participando ativa-
mente das assembleias da
classe e apoiando integral-
mente a luta da diretoria pela
conquista de melhorias sala-
riais e melhores condições de
vida e de trabalho para a
classe.
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LEIA NO O COMBATE “ON LINE” AS SEGUINTES NOTÍCIAS:

“O COMBATE” NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES

www.ocombate.com.br
• Trabalhador vítima de gordofobia

será indenizado por empresa de tele-
comunicações

• Frigorífico é condenado a indeni-
zar ex-empregado que teve doença de
pele agravada pelo trabalho com exposi-
ção ao frio

• Juiz concede rescisão indireta por
abuso do empregador que tentou im-
por novas regras contratuais a empre-
gada durante pandemia

• Bar de Almenara indenizará ado-
lescente contratado para trabalhar à noite
com venda de bebidas alcoólicas
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Empregado de posto de combustíveis demitido
em outubro tem que ser indenizado

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, e o vice-presidente da entidade, Rômulo Garbero, com
frentistas em um posto de combustíveis no interior de Minas Gerais. (Foto: Arquivo “O Combate”)

Riani completa 100 anos

EXPEDIENTE

O ex-sindicalista e ex-depu-
tado estadual Clodesmidt
Riani completou 100 anos de
idade no dia 15 de outubro.

Riani foi o maior sindicalis-
ta de toda a História do Bra-
sil, tendo sido presidente da
CNTI (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na In-
dústria) e do antigo CGT (Co-
mando Geral dos Trabalhado-
res) na década de 60. Era
muito ligado ao então presi-

dente da República, João
Goulart, razão pela qual foi
cassado e preso de maneira
injusta e covarde pela ditadu-
ra militar que se instalou nes-
te País em 1º de abril de 1964,
quando Jango foi derrubado
pelos militares golpistas.

Em sua residência, no Cen-
tro de Juiz de Fora, Riani cons-
truiu um acervo que conta toda
a sua história de luta em defesa
dos trabalhadores brasileiros.

O presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados
de Petróleo de Juiz de Fora
e Região –
SINTRAPOSTO-MG, Pau-
lo Guizellini, afirmou que há
direitos trabalhistas que,
por não serem divulgados
com muita frequência, não
são do conhecimento de
muitos trabalhadores.

Segundo o sindicalista,
um desses direitos é a in-
denização adicional no va-
lor equivalente a um salário
mensal do trabalhador que
for dispensado sem justa
causa no período de trinta
dias que antecede a data de
sua correção salarial (data-
base da categoria). Esse di-
reito está previsto no artigo
9º da Lei 7.238/1984.

Assim, de acordo com
Guizellini, qualquer empre-
gado representado pelo
SINTRAPOSTO-MG tem
direito a receber tal indeni-
zação se for demitido no
período de 2 a 31 de outu-
bro, já que a data-base da
categoria é 1º de novem-
bro, sendo que é contado o
tempo do aviso prévio,
mesmo indenizado, para
efeito dessa indenização
adicional. “E a data da dis-
pensa não corresponde à
data de dação do aviso pré-
vio indenizado, mas sim a
do termo final do respecti-

vo prazo. Portanto, se você, tra-
balhador, foi demitido de em-
prego em posto de combustí-
veis, sem justa causa, e a data
do termo final do prazo do avi-
so prévio cair em um dia do pe-
ríodo de 2 a 31 de outubro, você
tem direito a receber do seu ex-
empregador essa indenização”
– explica o sindicalista.

E se o empregado for demi-
tido após a data-base, ele tem
direito a receber as diferenças
salariais decorrentes do rea-
justamento coletivo dos salári-
os da categoria. “Vale ressal-
tar que esses benefícios são
destinados também aos em-

pregados que têm menos de
um ano de casa” – destaca
Guizellini.

De acordo com o sindicalis-
ta, “caso o trabalhador não re-
ceba tal indenização ou as di-
ferenças salariais, ele deve en-
trar em contato com o Sindica-
to o mais rápido possível para
a tomada de providências ca-
bíveis objetivando o pagamen-

to dos referidos direitos traba-
lhistas”.

Maiores informações pode-
rão ser obtidas na Secretaria do
SINTRAPOSTO-MG, na Rua
Halfeld, nº 414, sala 609, Cen-
tro de Juiz de Fora; ou pelos
telefones (32) 3216-3181 e
3213-7565; ou, também, pelo e-
mail da entidade ( sintrapos-
tomg@gmail.com).
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(Foto: Aline Furtado/SINDICOMÉRCIO-JF)

Sindicato já inicia campanha salarial
dos trabalhadores dos condomínios

O presidente do Sindedif-JF, Luiz José da Silva (o 1º à esquerda), dirigindo a assembleia dos empregados dos condomínios no dia 21 de outubro

Em sua sede, o Sindicato dos
Empregados em Edifícios e nas
Empresas de Compra, Venda, Lo-
cação e Administração de Imóveis
Comerciais e Residenciais de Juiz
de Fora - SINDEDIF-JF realizou
Assembleia Geral da categoria no
dia 21 de outubro, dando início,
assim, à campanha salarial da
classe, cuja data-base (ocasião de
reajuste salarial e renovação da
Convenção Coletiva de Trabalho
da categoria) é 1º de janeiro.

Isso significa que o SINDEDIF-
JF já começou os preparativos
para a luta por novo aumento sa-
larial e outros benefícios para os
empregados dos condomínios co-

merciais (inclusive “shoppings
centers”), residenciais e mistos de
Juiz de Fora. “Agora, vamos de-
senvolver a negociação coletiva
com o Sindicato patronal para re-
novação da nossa Convenção,
quando então os salários dos tra-
balhadores representados pelo
SINDEDIF-JF serão reajustados”
– informou o presidente da entida-
de, Luiz José da Silva.

Em seguida, o sindicalista
acrescentou: “O trabalhador ou a
trabalhadora tem que ter consci-
ência de que reajuste salarial não
cai do Céu, não. E não é presente
ou bondade de nenhum patrão. É
conquista do Sindicato”.

Por isso, Luiz ressaltou que “to-
dos os empregados dos condomí-
nios, das administradoras e dos
shoppings da Cidade têm o dever
de apoiar a direção da entidade
nesta hora difícil, quando o Sindi-
cato trabalhista inicia novo proces-
so de negociação com o Sindicato
patronal objetivando a obtenção de
um bom reajuste salarial e outros
novos benefícios para a categoria”.

De acordo com o sindicalista,
“os trabalhadores e as trabalha-
doras precisam se unir em torno
da direção do Sindicato de manei-
ra total e consistente, para o pró-
prio bem deles mesmos, pois só
assim a nossa campanha salarial,

que está começando agora,
poderá ser coroada de pleno
êxito. Afinal, só a união faz a
força, e é dela que estamos
sempre precisando, principal-
mente durante a nossa cam-
panha salarial”.

Os trabalhadores presentes
à assembleia elaboraram, dis-
cutiram e aprovaram a pauta de
reivindicações a ser negociada
com o Sindicato patronal e, aten-
dendo ao apelo de Luiz, mani-
festaram total apoio à diretoria
do Sindicato trabalhista na luta
por melhorias salariais e melho-
res condições de vida e de tra-
balho para toda a categoria.

Trabalhadores das imobiliárias também iniciam campanha salarial
Aconteceu no dia 30 de se-

tembro a Assembleia Geral Ex-
traordinária dos empregados
nas empresas de compra, ven-
da, locação e administração de
imóveis comerc ia is e res i -
denciais (imobiliárias e adminis-
tradoras de condomínios) de
Juiz de Fora para elaboração e
aprovação da pauta de reivindi-
cações da categoria a ser ne-
gociada com o Sindicato do Co-
mércio de Juiz de Fora, entida-
de que legalmente representa a
classe patronal (as empresas de
compra, venda, locação e admi-
nistração de imóveis comerciais
e residenciais desta Cidade),
com vistas à celebração da Con-
venção Coletiva de Trabalho
2020/2021.

A reunião ocorreu na sede do
Sindicato dos Empregados em
Edifícios e nas Empresas de
Compra, Venda, Locação e Ad-
ministração de Imóveis Comer-
ciais e Residenciais de Juiz de
Fora – SINDEDIF-JF, que repre-
senta legalmente esses trabalha-
dores.

Na ocasião, eles elaboraram,
discutiram e aprovaram a pau-
ta, dando início, assim, à mais
uma campanha salarial da cate-
goria.

Dessa forma, os funcionários
das imobiliárias e administrado-
ras de condomínios desta Cida-
de terão sua nova Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) nos
próximos dias. Tal documento,
que tem força de lei, vai vigorar

até o dia 30 de abril de 2021,
sendo que esse instrumento
normativo é renovado a cada
ano, sempre no dia 1º de maio,
data-base da categoria.

Como se sabe, data-base é o
momento de concessão de rea-
juste salarial e outros benefíci-
os trabalhistas pelo Sindicato pa-
tronal. Para isso, o Sindicato dos
trabalhadores tem que enviar ao
Sindicato patronal uma pauta de
reivindicações que precisa ser
aprovada pelos trabalhadores
reunidos em assembleia.

Todos os anos, desde 2016,
quando foi criada a data-base da
classe, o Sindicato vinha convo-
cando assembleia da categoria
no mês de abril. Neste ano, no
entanto, a entidade se viu impe-

dida de fazê-lo por causa da
pandemia do novo
Coronavírus.

Entretanto, em setembro,
com a flexibilização das re-
gras do distanciamento soci-
al decretado pela Prefeitura
de Juiz de Fora, o Sindicato
resolveu convocar a catego-
ria para a assembleia, mas
cumpriu todos os protocolos
de segurança, como monito-
ramento da entrada do recin-
to (que estava bem arejado)
por meio da aferição da tem-
peratura das pessoas,
uso obrigatório de máscaras
durante toda a assembleia,
álcool em gel 70% e dis-
tanciamento entre os partici-
pantes - cadeiras e afins.


