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Campanha salarial dos frentistas continua sem deﬁnição
Iniciada no dia 17 de
agosto, quando foi realizada a assembleia geral da
categoria que aprovou a
pauta de reivindicações dos
trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato do Comércio Varejista
de Derivados de Petróleo
do Estado de Minas Gerais
- MINASPETRO, a campanha salarial dos empregados dos postos de combustíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de
Juiza de Fora e Região,
assim como do restante do

Estado de Minas Gerais,
continua sem deﬁnição após
mais uma rodada de negociação.
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
deste Estado já tiveram três
reuniões com o MINASPETRO para negociação da
pauta que foi encaminhada
ao Sindicato patronal em

agosto. A data-base da categoria (ou seja, a ocasião de reajuste salarial e concessão de
outros benefícios aos trabalhadores com a celebração da
nova Convenção Coletiva de
Trabalho) é 1º de novembro.
Marcada para começar às
14h30 do dia 26 de outubro, na
sede do Sindicato patronal, em
Belo Horizonte, a primeira reunião da negociação referente à
data-base de 2021 teve início
às 14h45 e terminou às 16h25,
durando, portanto, quase duas
horas.
A segunda rodada de negociação também foi realizada na

sede da entidade patronal, no
dia 17 de novembro, e começou com bastante atraso.
Agendada para começar às
13h30, ela foi iniciada pelo
MINASPETRO às 14h32 e
terminou às 18h12, durando,
portanto, quase quatro horas.
A terceira reunião, também
realizada na sede do Sindicato patronal, no dia 23 de
novembro, e também
marcada para começar às
13h30, teve início às 14h25,
ou seja, com quase uma hora
de atraso, e terminou às
16h48, durando, portanto,
quase duas horas e meia.

“Proposta patronal de aumento salarial é zero” – aﬁrma sindicalista
Nessas reuniões, os representantes dos trabalhadores e os da classe patronal debateram diversos assuntos de interesse dos empregados e empregadores
dos postos de combustíveis
de Minas Gerais.
Para não haver aglomeração de pessoas, em observância aos protocolos
de segurança de prevenção
à Covid-19, as reuniões foram realizadas com presença de número reduzido de
pessoas e cumprimento de
outros protocolos de segurança, como, por exemplo,
o uso de máscaras.
A terceira reunião, além
de presencial, foi também
por videoconferência, contando com a participação
virtual de representantes de
outras entidades sindicais
de frentistas deste Estado,
que estão atuando em conjunto em negociação coletiva, inclusive com pauta de
reivindicações uniﬁcada.
Em todas as três reuniões, o Sindicato patronal
não apresentou nenhuma
contraproposta à reivindicação de reajuste salarial
dos frentistas: “Pelo menos
até agora, a proposta de aumento salarial da comissão
negociadora do MINASPETRO é zero, porque já ti-

vemos três rodadas de negociação e em nenhuma delas foi apresentada qualquer
proposta de reajuste salarial

para os frentistas. Sim, é isso
mesmo, vale repetir: por incrível que pareça, ainda não recebemos nenhuma proposta

patronal nesse sentido” –
aﬁrma o presidente do
SINTRAPOSTO-MG, Paulo
Guizellini.

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini (o 4º da direita para a esquerda), ao
lado do advogado João Batista de Medeiros, integrante do Departamento Jurídico da entidade, falando durante a 3ª reunião com a Comissão Negociadora do MINASPETRO (à esquerda), na sede do Sindicato patronal, em BH, no dia 23 de novembro
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Sindicalistas lutam por melhorias salariais e outros
benefícios para os frentistas
Guizellini insiste em pedir tíquete-refeição e pagamento em dobro
dos feriados trabalhados na jornada “12 por 36”
Nas três reuniões realizadas entre o MINASPETRO (Sindicato patronal) e as entidades sindicais dos empregados dos
postos de combustíveis
deste Estado (ver matéria
na página 2), o presidente
do SINTRAPOSTO-MG,
Paulo Guizellini, e os demais representantes dos
frentistas lutaram exaustivamente pela conquista de
melhorias salariais, vários
outros benefícios e melhores condições de trabalho
para os empregados dos
postos de combustíveis de
Minas Gerais.
Guizellini, inclusive, insistiu em seu pedido de
concessão de tíquete-refeição para todos os frentistas
deste Estado e também
em sua reivindicação de in-

clusão de uma cláusula na
Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria determinando o pagamento
em dobro dos feriados trabalhados na jornada denominada “12 por 36”, que
consiste em se trabalhar
durante 12 horas consecutivas para, logo em seguida, se descansar durante
36 horas também consecutivas.
Divergindo-se sobre várias questões, os representantes dos trabalhadores e os do MINASPETRO
não chegaram a um acordo para celebração da
nova Convenção. Diante
disso, foi agendada para
o dia 15 de dezembro uma
nova rodada de negociação na sede da entidade
patronal.
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Doceria que indicou telefone particular de empregada no site de vendas é
condenada a pagar indenização por danos morais
Justiça do Trabalho considera legítima a recusa de empregada a
retornar ao serviço insalubre depois
que engravidou durante aviso-prévio
Justiça do Trabalho reconhece que
gorjetas pagas a garçons podem ser incorporadas ao salário com base em valor estimado
Justiça do Trabalho determina reversão da justa causa aplicada a trabalhadora por discriminação de gênero
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Empregado de posto de combustíveis demitido
em outubro tem que ser indenizado
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, 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 indenização adicional no valor equivalente a um salário mensal
do trabalhador que for dispensado sem justa causa no
período de trinta dias que
antecede a data de sua cor-

reção salarial (data-base da
categoria). Esse direito está
previsto no artigo 9º da Lei
7.238/1984.
Assim, de acordo com
Guizellini, qualquer empregado representado pelo SINTRAPOSTO-MG tem direito
a receber tal indenização se
foi demitido no período de 2
a 31 de outubro, já que a
data-base da categoria é 1º
de novembro, sendo que é
contado o tempo do aviso
prévio, mesmo indenizado,
para efeito dessa indenização adicional. “E a data da
dispensa não corresponde à
data de dação do aviso prévio indenizado, mas sim a do
termo ﬁnal do respectivo pra-

zo. Portanto, se você, trabalhador, foi demitido de emprego
em posto de combustíveis,
sem justa causa, e a data do
termo ﬁnal do prazo do aviso
prévio caiu em um dia do período 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 demitido após a data-base, ele tem
direito a receber as diferenças
salariais decorrentes do reajustamento coletivo dos salários da categoria. “Vale ressaltar que esses benefícios são
destinados também aos empregados que têm menos de
um ano de casa” – destaca
Guizellini.

De acordo com o sindicalista, “caso o trabalhador não receba tal indenização ou as diferenças salariais, ele deve
entrar em contato com o Sindicato o mais rápido possível
para a tomada de providências cabíveis objetivando o pagamento dos referidos direitos
trabalhistas”.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria
do SINTRAPOSTO-MG, na
Rua Halfeld, nº 414, sala 609,
Centro de Juiz de Fora, ou
pelos telefones (32) 32163181 e 3213-7565 ou pelo email da entidade (sintrapostomg@gmail.com) ou também pelo WhatsApp (9-98175252).

