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Frentistas iniciam campanha salarial com muita antecedência
Embora a data-base
(ocasião de reajuste salarial e concessão de
outros benefícios aos
trabalhadores em decorrência da renovação
da Convenção Coletiva
de Trabalho) dos empregados dos postos de
combustíveis de Minas
Gerais seja 1º de novembro, o Sindicato
dos Trabalhadores em
Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz
de Fora e Região –
S I N T R A P O S T O - M G,
que representa esses

funcionários nesta Região, já está se movimentando no sentido de
intensiﬁcar e agilizar a
nova campanha salarial
da categoria.
Assim, objetivando adiantar o processo de negociação com o Sindicato do Comércio Varejista
de Derivados de Petróleo
no Estado de Minas Gerais – MINASPETRO, o
SINTRAPOSTO-MG, diante da ﬂexibilização das
regras do distanciamento
social decretada pela
Prefeitura de Juiz de
Fora, realizou no dia 17

de agosto a assembleia geral destinada a elaborar, discutir e votar a pauta de reivindicações a ser negociada com o Sindicato patronal.
Para não haver aglomeração de pessoas, em observância aos protocolos de
segurança de prevenção à
Covid-19, a assembleia foi
realizada em sessões, sendo cada uma com presença de número reduzido de
pessoas e duração máxima
de 30 minutos. Além disso,
o Sindicato cumpriu outros
protocolos de segurança,
como monitoramento da

entrada do recinto (que
estava bem arejado) por
meio da aferição da temperatura das pessoas,
uso obrigatório de máscaras durante toda a assembleia, álcool em gel
70% e distanciamento de
dois metros entre os participantes - cadeiras e
aﬁns.
Os trabalhadores que
compareceram à assembleia manifestaram total
apoio à direção do SINTRAPOSTO e, depois de
muitos debates, aprovaram por unanimidade a
referida pauta.

Sindicalista espera agilização da negociação coletiva em 2021
O
presidente
do
SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, garantiu que a
diretoria do Sindicato vai
trabalhar incansavelmente
e lutar com muita garra no
sentido de conseguir para
a classe um reajuste salarial justo e digno, capaz de
possibilitar a reposição
das perdas salariais decorrentes da inﬂação e assegurar um ganho real para
aliviar um pouco o sofrimento da categoria. “Esperamos que o processo de
negociações com o

MINASPETRO proporcione
melhorias salariais e vários
outros benefícios a esses
valorosos funcionários que
diariamente trabalham de
maneira exaustiva nos postos de gasolina e demais estabelecimentos, proporcionando bons lucros aos empresários do setor” – aﬁrmou Guizellini.
Sobre o fato de a assembleia ter sido realizada dois
meses e meio antes da database, o sindicalista salientou:
“Resolvemos iniciar a campanha salarial de 2021 com gran-
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Juiz reconhece Covid-19 como
doença ocupacional que provocou
morte de trabalhador no sudoeste
de Minas
• Justiça do Trabalho descarta vínculo de emprego pretendido por pedreiro com dono de obra para construção
de imóvel residencial
Porteiro de hospital que foi excluído da vacinação contra a Covid19 receberá indenização por danos
morais
Justiça do Trabalho de MG proíbe
acúmulo das funções de cobrador e
motorista nos ônibus de uma empresa
de transporte coletivo

de antecedência para que neste
ano haja agilização da negociação coletiva, razão pela qual esperamos que em 2021 o
MINASPETRO (Sindicato patronal) agilize o processo de negociação salarial com as entidades
sindicais que representam os trabalhadores dos postos de combustíveis em Minas Gerais”.
Em seguida, ele acrescentou: “Esperamos que desta vez
não haja a demora que sempre houve, muito menos a tão
longa demora havida nas últimas negociações, que se arrastaram, cada uma, por vários meses ao longo de muitas
reuniões. No que depender de
nós, estamos prontos para colaborar, como sempre, para a
agilização da negociação coletiva. E queremos crer que o
Sindicato patronal também vai
colaborar para isso, agilizando
a negociação até mesmo
como uma forma de compensar a longa demora das negociações anteriores”.
Ao abrir a campanha salari-

al de 2021, o sindicalista
conclamou toda a categoria
representada pelo SINTRAPOSTO a lutar ao lado da
direção do Sindicato, participando ativamente das
assembleias da classe e
apoiando integralmente a
luta da diretoria pela conquista de melhorias salariais
e melhores condições de
vida e de trabalho para toda
a classe.
A pauta já foi encaminhada ao Sindicato patronal pelo
SINTRAPOSTO-MG poucos dias depois da assembleia, juntamente com um
ofício pedindo a marcação
de uma reunião para negociação das propostas dos
trabalhadores contidas na
referida minuta.
Agora, o SINTRAPOSTO-MG está aguardando
que o MINASPETRO
agende para os próximos
dias a primeira rodada de
negociação referente à
data-base de 2021.
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Guizellini ressalta importância da união dos frentistas
Em entrevista ao jornal “O
Combate”, o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
em Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados
de Petróleo de Juiz de Fora
e Região – SINTRAPOSTOMG, Paulo Guizellini, ressaltou a importância e a necessidade da união dos trabalhadores em postos de gasolina, lojas de conveniência,
lava rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de
Fora e Região, notadamente

na época da campanha salarial da classe.
Guizellini considera muito
importante a união constante dos trabalhadores em torno da direção do Sindicato,
participando ativamente da
luta da entidade em todos os
momentos, mas principalmente durante a campanha
salarial da categoria. “Nesta
hora tão importante, quando
vamos iniciar o processo de
negociação com o Sindicato
patronal,
buscando

melhorias salariais para a categoria proﬁssional representada pelo SINTRAPOSTO, é
claro que necessitamos muito
da força dos companheiros trabalhadores, e todo mundo
sabe que só a união faz a força e é dela que estamos sempre precisando” – frisa o sindicalista.
Em seguida, Guizellini salienta: “O tão desejado fechamento de um bom acordo salarial depende fundamentalmente da mobilização dos tra-

balhadores neste momento em
que estamos iniciando mais
uma luta por melhorias salariais e melhores condições de
vida e de trabalho para toda a
nossa classe proﬁssional, pois
a força que a direção do
SINTRAPOSTO precisa para
conseguir fechar um bom acordo é justamente o apoio integral da categoria, que, assim,
fortalece o Sindicato e abre as
portas para o coroamento de
êxito da campanha salarial da
nossa classe”.

Sindicato celebra acordo com postos de combustíveis
para pagamento de PLR com valor maior a diversos trabalhadores
O Sindicato dos Trabalhadores
em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de
Juiz de Fora e Região –
SINTRAPOSTO-MG celebrou recentemente Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a empresa
Cencosud Brasil Comercial Ltda.
para pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) a todos os seus empregados que trabalham na unidade Posto 568 (posto de combustíveis localizado na
Ladeira Alexandre Leonel, nº 200,
no Bairro Cascatinha, em Juiz de
Fora) e na unidade Posto 572 (posto de combustíveis situado na Avenida Brasil, nº 6.123, no Bairro
Mariano Procópio, também em Juiz
de Fora).
Na avaliação do presidente do
SINTRAPOSTO-MG,
Paulo
Guizellini, o acordo “é altamente
positivo para os trabalhadores beneﬁciados pelo mesmo, pois determina o pagamento de uma PLR com
valor acima do valor da PLR determinado pela Convenção Coletiva de
Trabalho ﬁrmada com o Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo no Estado de Minas Gerais – MINASPETRO”.
Segundo Guizellini, “tendo em
vista que a Convenção manda as
empresas da categoria pagarem a
todos os trabalhadores que mantiveram vínculo empregatício entre o
período de 1º de novembro de 2018
a 31 de outubro de 2019 uma Participação nos Lucros e Resultados
das empresas no valor de R$
475,00, e uma PLR no valor de R$
350,00 aos trabalhadores que mantiveram vínculo empregatício entre
o período de 1º de novembro de
2019 a 31 de outubro de 2020, não
há dúvida de que os trabalhadores
envolvidos pelo acordo ﬁrmado pela

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, e empregados que trabalham na unidade Posto 568 e na
unidade Posto 572 da empresa Cencosud Brasil, logo após a assembleia que aprovou o pagamento de PLR
com valor superior ao valor da PLR determinado pela Convenção da categoria
as empresas da categoria façam o
Cencosud com o Sindicato serão acordo desse tipo com o Sindicato”.
Guizellini salienta que “o Sindica- mesmo que a Cencosud fez, até mesmais beneﬁciados porque eles vão
receber uma PLR com valor superi- to, como é óbvio, não tem poder para mo como uma forma de reconhecer o
or a esses valores determinados pela obrigar nenhuma empresa a ﬁrmar bom trabalho prestado pelos frentistas
Convenção, razão pela qual seria acordo para pagamento de PLR com e, assim, incentivá-los a continuar serótimo se outros empregadores se- valor maior do que o valor da PLR de- vindo bem a todos que buscam o
terminado pela Convenção, mas o Sin- abastecimento de seus veículos nesguissem o bom exemplo da
Cencosud e também celebrassem dicato reivindica e espera que todas ses postos de combustíveis”.

