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O acréscimo vale para cerca de 60 mil trabalhadores do setor, em
Minas Gerais. Com o aumento do salário mínimo a partir de 2012, a
categoria terá um reajuste de mais de 10%. Os frentistas ainda rece-
berão R$ 480,00 de Participação nos Lucros e Resultados da empresa.
O valor deve ser pago em 3 parcelas iguais, junto com os vencimentos
de janeiro, fevereiro e março. Confira na tabela como ficarão os
salários dos trabalhadores.

O REAJUSTE PASSA DOS 10%
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A chapa, que tem como pre-
sidente Possidônio Valença de
Oliveira (foto) venceu o pleito.
Ao todo, 18 trabalhadores fo-
ram escolhidos para assumir os
cargos da nova diretoria. Saiba
como foi a votação e conheça
seus novos representes sindicais
ainda nesta edição. » página 2

CONVERSA COM OCONVERSA COM OCONVERSA COM OCONVERSA COM OCONVERSA COM O
PRESIDENTE

Companheiros e companheiras que trabalham em
postos de combustíveis, qualquer que seja sua função
na empresa. Como presidente eleito e empossado,
em uma chapa constituída por empregados de todos
os segmentos de nossa categoria, percebo que começamos a viver um
novo e importante momento.

Com a nossa eleição conseguimos formar uma chapa jovem, com visão
de futuro, com garra e determinação. Essas são qualidades fundamentais
para que nos próximos seis anos de gestão possamos transformar em re-
alidade os anseios de nossos trabalhadores.

É importante também destacar que a nova diretoria, que vai gerir os
destinos desta categoria atuante nos postos de combustíveis de Belo Ho-
rizonte e cidades metropolitanas, tem vários desafios pela frente.

Não vamos nos apegar apenas as questões salariais e melhores con-
dições  trabalhistas. Vamos levantar as bandeiras da educação qualitativa
e capacitação de nossos trabalhadores. Vamos brigar, com todas as forças,
pelas 40 horas semanais, sem redução de salários, pelo fim do fator
previdenciário e também pela aposentadoria especial.

Queremos o Piso Nacional dos Frentistas, a criação de um estatuto
para a categoria e uma reforma política para o nosso país.

Juntos, vamos enfrentar todas as reformas que estão por vir. O Brasil
está mudando, mas as alterações não podem apenas beneficiar em-
presários, é preciso vantagens para o trabalhador. Unidos somos fortes e
com certeza vamos atingir todos esses objetivos!

FRENTISTAS CONQUISTAM
AUMENTO SALARIAL.

CATEGORIA VAI ÀS URNAS E
ESCOLHE NOVOS
REPRESENTANTES
SINDICAIS

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
CONTINUAM NA MIRA DOS

Diariamente, pelo menos um posto de combustíveis é assaltado em
Belo Horizonte. Isso foi o que apontou uma pesquisa feita pelo sindicato,
ao percorrer os 240 postos existentes na capital mineira. De acordo com o
levantamento, de janeiro a julho de 2011, foram registrados 279 assaltos,
contra 350 roubos em 2010.

No mapa da segurança foi avaliado que a Polícia Militar visita 75% dos
locais de venda de combustíveis, pelo menos duas vezes ao dia. Os postos
que informaram não receber fiscalização de rotina da PM,  foram as
principais vítimas.

Na zona da Venda Nova, por exemplo, onde estão 21 postos, apenas 5
deles têm o apoio da segurança pública. Na região foram registrados 70
roubos. Os números assustam a diretoria do Sinpospetro BH que vai em
busca das autoridades para garantir a segurança dos empregados.

ELEIÇÕES:

BANDIDOS

Empresas deverão pagar
descanso em dobro

O descanso semanal remune-
rado deve ser gozado dentro de
uma semana de trabalho, se isso
não ocorrer a empresa deverá pa-
gar em dobro. A decisão é do Tribu-
nal Superior do Trabalho, ao julgar
a ação de um trabalhador que foi
demitido sem justa causa, em julho
de 2007.

O homem foi contratado como
servente em junho de 1996 e de-
mitido em 2007, quando entrou
com processo, pedindo o paga-
mento  de horas extras e pagamen-
to em dobro do repouso semanal
concedido irregularmente. O fun-
cionário disse que trabalhava du-
rante sete dias corridos, e que a fol-
ga era concedida somente no oitavo
dia, ferindo a previsão constitu-
cional.

O ministro Vieira de Melo Filho
deu parecer favorável ao servente
e esclareceu que o repouso semanal
não é passível de flexibilização por
meio de acordo ou convenção co-
letiva. “Considerando que a semana
possui sete dias, a não concessão do
repouso nos sete dias de trabalho
anteriores faz com que aquele
oitavo dia corresponda ao primeiro
dia da semana de trabalho que se
segue”. O relator condenou a em-
presa a pagar o descanso do ex-
funcionário em dobro.

Na negociação coletiva de tra-
balho ficou definido que os repou-
sos semanais serão em pelo menos
dois domingos ao mês. A folga deve
estar dentro do prazo de sete dias.
Lembrando que a semana começa
no domingo.

A regra vale se a concessão do descanso ocorrer no oitavo dia
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FRENTISTAS ELEGEM NOVADIRETORIA

CONHEÇA QUEM SÃO OS NOVOS REPRESENTANTES DO SINPOSPETRO BH

WANDERLEY G. DA
SILVA

vice-presidente

PRISCILA MARIE H.
DE BARROS CIRINO

secretário- geral

RUBENS DE SOUZA
CARVALHO

primeiro -secretário

KLEBER ALESSANDRO
DA SILVA A. TAKATU

tesoureiro

LUCIANO RODRIGUES
PEIXOTO

primeiro-tesoureiro

JOSÉ FELIX
GONÇALVES

diretor suplente

NIVALDO F.
CIRQUEIRA COSTA

diretor suplente

SINVALDO CARDOSO
LUZ

diretor suplente

VINICIUS SILVA ZICO
DE FREITAS

diretor suplente

GILBERTO LUCIO
CORREIA JÚNIOR

conselho fiscal efetivo

PEDRO FERNANDES
S. DOS SANTOS

diretor de imprensa

EDVALDO VIEIRA DE
CARVALHO

conselho fiscal suplente

EDSON FRANCISCO
ARAÚJO

conselho fiscal suplente

MARLENE PEREIRA
DE CARVALHO

conselho fiscal suplente

POSSIDÔNIO V. DE
OLIVEIRA
presidente

MANOEL
MONTEIRO

conselho fiscal efetivo

Centenas de trabalhadores associados ao Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados de Petróleo, Lava-Rápido e Troca de Óleo de Belo Horizonte e Região,
foram às urnas para escolher uma nova mesa diretora. A votação para o mandato dos próximos
seis anos aconteceu no dia 13 de dezembro de 2011.

A categoria escolheu  a chapa 1ªque recebeu 289 votos válidos, 13 em brancos e 5 nulos.
Os eleitos para ocupar a diretoria executiva, conselho fiscal e delegados representantes junto

à Federação já tomaram posse dos cargos. A nova diretoria tem os seguintes compromissos: lutar
pela independência total da categoria em Minas Gerais, intensificar a batalha pelos direitos dos
trabalhadores e continuar atendendo a todos com dedicação.

Trabalhadora participa de eleição sindical, na qual elegeu nova diretoria  do

Sinpospetro BH »

BRUNO VITOR
MODESTO

conselho fiscal suplente

MARCILIO PITER
SANTOS BRITO
diretor suplente

TIAGO SILVÉRIO DA
SILVA

diretor suplente

E     X     P     E     D     I     E     N     T     E

 Este é um Informativo Ofical do SINPOSPETRO BH - Sindicato dos Empregados em Postos de
Serviços de Combustíveis de Belo Horizonte e Região.

LUCIANO DE
MIRANDA COSTA

diretor suplente

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Chimenne Osorio MTB. 47.860

chimenne.imprensa@yahoo.com.br

SEDE: Avenida Afonso Pena, 748 -  4º andar - Sala 404 , Centro de  Belo Horizonte / MG
Fones: (31) 3212 5112    (31) 3271 2902

www.sinpospetrobh.org.br



TABELA DE SALÁRIOS  - JANEIRO DE 2012
Funções na categoria: gerente, caixa, frentista caixa, lavador, valeteiro, enxugador, lubrificador,

trocador de óleo, encarregado, vigia, chefe de pista, borracheiro, auxiliar de escritório, faxineiro e
demais funcionários de lojas de conveniência.

FRENTISTA DIURNO, LAVADOR,

TROCADOR DE ÓLEO E OUTROS

Piso salarial........................... R$ 670,00

30% periculosidade.............. R$ 201,00

Total:..................................... R$ 871,00

HORA EXTRA:

Segunda a sábado (60%).......... R$ 6,34
Domingo e feriado (100%)....... R$ 7,92

FRENTISTA CAIXA DIURNO

Piso salarial............................ R$ 670,00

30% periculosidade............... R$ 201,00

Adicional de caixa.................... R$ 87,10

Total:...................................... R$ 958,10

HORA EXTRA

Segunda a sábado (60%)........... R$ 6,98
Domingo e feriado (100%)......... R$ 8,72

FRENTISTA NOTURNO,  LAVADOR,
TROCADOR DE ÓLEO E OUTROS

Piso salarial........................... R$ 670,00
30% periculosidade.............. R$ 201,00

Adicional noturno................. R$ 174,20

Total:.................................. R$ 1.045,20

HORA EXTRA

Segunda a sábado (60%).......... R$ 7,60

Domingo e feriado (100%)....... R$ 9,50

FRENTISTA CAIXA NOTURNO

Piso salarial............................ R$ 670,00

30% periculosidade............... R$ 201,00
Adicional de caixa.................... R$ 87,10

Adicional noturno.................. R$ 174,20

Total: .................................. R$ 1.132,30

HORA EXTRA

Segunda a sábado (60%)........... R$ 8,24

Domingo e feriado (100%)....... R$ 10,30

PRL - R$ 480,00 - 3 parcelas de R$ 160,00 - janeiro, fevereiro e março de 2012. Jornada de trabalho de 7h20
por dia (44 horas semanais trabalhadas) com direito a repouso para alimentação de uma hora (mínimo) e
duas horas (máximo). Lembrando que em novembro e dezembro de 2011 o salário dos trabalhadores em
postos de combustíveis foide R$ 630,00.
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As empresas que integram a categoria devem
fornecer aos empregados, no 15º dia do mês,
uma cesta básica com o mínimo de 25 kg de
alimentos (equivalente a R$ 55,00) com os
seguintes itens: dez quilos de arroz tipo I, dois
quilos de feijão carioca, cinco quilos de açúcar,
um quilo de sal refinado, um quilo de macarrão
espaguete, um quilo de farinha de trigo, um quilo
de café torrado e moído, quinhentos gramas de
tempero alho e sal, quinhentos gramas de fubá
mimoso, duas latas de óleo de soja e uma
unidade de recipiente para 25 kg de produtos.
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Postos de combustíveis participam de mesas-redondas no
Ministério do Trabalho

Durante as mesas-redondas realizadas no
Ministério do Trabalho e Emprego de Belo Ho-
rizonte foi verificado que os postos da Regional
Nordeste providenciaram bebedouros e assentos
para os frentistas repousarem (artigo 199 da
CLT). As empresas ainda regularizaram os exames
periódicos, os horários de intervalos (artigo 71)
e a concessão de folga em dois domingos ao mês.

Os estabelecimentos normatizaram o for-
necimento de cestas básicas e vale transporte.
Um outro posto pagou aos funcionários a PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) em atraso,
desde 2008.

Na Regional Centro Sul, foi analisado durante
reunião que as empresas, que se encontravam
irregulares, pagaram os domingos trabalhados
sem as devidas folgas. Foi solicitado ao Posto Ex-
tra Belvedere que pague aos caixas o adicional
de periculosidade de 30%.

Nas Regionais Noroeste, Barreiro e Oeste, os
estabelecimentos se propuseram a providenciar
assentos e a conceder folgas no 7º dia, em dois
domingos ao mês. Algumas empresas ainda de-
verão fornecer gratuitamente  equipamentos de
proteção individual, conforme indica o artigo 166
da CLT.

Os trabalhadores que não contribuem com a
entidade sindical de sua categoria não tem
direito aos benefícios previstos em Convenção
Coletiva, inclusive ao reajuste salarial. O juiz da
30ª Vara do Trabalho de São Paulo sentenciou
como implacável as vantagens, principalmente
quando empregados fazem carta de oposição ao
pagamento da Contribuição Assistencial/Con-
federativa.

TRABALHADOR QUE NÃO CONTRIBUI COM SINDICATO PERDE BENEFÍCIOS
PREVISTOS EM  CONVENÇÃO COLETIVA

O juiz Eduardo Rockenbach Pires, em sua
transcrição,  defendeu o trabalho das entidades
sindicais e destacou a importância da parti-
cipação do trabalhador da categoria em seu
sindicato. A sentença serve como parâmetro para
outros processos, reforçando os objetivos do
sistema sindical e destacando ainda mais im-
portância das negociações e das Convenções
Coletivas de Trabalho.

Ficou definido também em mesa-redonda,
que  o  Posto Carrefour deverá pagar o adicional
de periculosidade de 30% para os caixas. Os
postos, que não cumprirem as exigências do
órgão, serão fiscalizados posteriormente.

Frentista, não aceite o descumprimento das Leis
Trabalhistas, denuncie ao Sinpospetro BH. Junte-
se a nós. Associar-se ao sindicato é muito mais

do que participar de uma entidade
representativa, é um exercício pleno de

cidadania.
Mais informações pelos telefones:
(31) 3212 5112 e (31) 3271 2902

 *** Para o trabalhador que receber de R$ 608,81 até R$ 915,05, o valor do salário-família por filho de até
14 anos de idade ou inválido de qualquer idade será de R$ 22,00.
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SEDE: Rua Formiga, 114 - São Cristovão

Fone: 3442 4754

Clínica Geral e Pediatria (Dra. Marlene): às

segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h

às 9h.

Ginecologia (Dr. Paulo Márcio): às quartas,

quintas e sextas-feiras.

Dentista (Dra. Vanessa): às segundas e sextas-

feiras, das 8h às 10h30.

Psicóloga (Dra. Denise): às terças-feiras, das 8h

às 12h.

SUBSEDE: Rua Virgilio de Melo Franco, 162

Cidade Industrial –  Contagem

Clínica Geral e Pediatria (Dra. Marlene): às

quartas-feiras

Ginecologia (Dr. Paulo Márcio): às terças-feiras

EMI - Centro Avançado em Diagnóstico:
central de atendimento - 3298 5544

Cedive - Centro de Diagnóstico Venda Nova:
3451 3467

Ultra Centro  - exames: 3241 1905 /consultas:
3241 4145

Endoscopia Digestiva (Dr. Ismael): 3234 3534

Pense em si (orientação vocacional
psicoterapia): 9181 3134

Unimagem: 3292 4664

Concrax C. Odontológico: 3222 0557

CLÍNICAS CONVENIADAS: descontos de 5% a 50%

Associação Nacional de Defesa do Consumidor:
2511 7968 - 3224 0151

Centro de Formação de Condutores Ana Paula:
3274 2244

Lapecco – Núcleo Odontológico: 3222 0557

Clínica Carijos: 3222 1000

Minas Odonto: 2526 5089

Centro Médico: 3546 5300

Ótica Tathiane: 3271 5980

Clínica Center: 3272 7360

Sempre Vida: 3271 9485

O atendimento jurídico, na área trabalhista,
aos associados ao Sinpospetro BH é gratuito.
Para ser atendido, basta comparecer à sede do
Sindicato (avenida Afonso Pena, 748 - 4º andar,
sala 404), no centro de Belo Horizonte.

O atendimento é feito em todas as terças-
feiras, das 10h às 12h. O trabalhador será enca-
minhado a um de nossos advogados: Dr. José
Julio, Dr. Antônio ou Dra. Isabela. Para mais in-
formações ligue: (31) 3212 5112 ou (31) 3271
2902.

ATENDIMENTO JURÍDICO
GRATUITO

ATENDIMENTO MÉDICO

PARCERIA ENTRE SINPOSPETRO BH E SINDICATO DOS
TECELÕES PROPORCIONA MAIS LAZER AOS

TRABALHADORES

ASSOCIADOS E DEPENDENTES: Para usufruir de todo esse espaço, é necessário pagar
mensalmente um valor único de R$ 14,00 para quitação direto no Sinpospetro BH. Para
pagamento por meio de boleto bancário o valor é de R$ 20,00. Vencimento todo dia 10.

Mais informações pelos telefones: (31) 3212 5112 ou (31) 3271 2902.

Os associados e dependentes do sindicato têm
um novo local para cuidar da saúde. É a Clínica
de Especialidades Médicas e Odontológica Sem-

pre Vida. O local oferece atendimentos em di-
versas áreas e também realiza exames. A parce-
ria entre Sindicato e Sempre Vida proporciona à
categoria descontos especiais. Consultas particu-
lares à partir de R$ 38,00.

Em parceria com o  nosso sindicato, uma das
maiores empresas especializadas na capacitação
profissional oferece 30% desconto para os cur-
sos de informática e profissionalizantes. Basta
apresentar a carteira de sócio do Sinpospetro BH
no CNI, que tem 6 unidades.

Trabalhadores deverão receber cursos de qualificação através do programa
“FRENTISTA AMIGO DO TURISTA”

Nossa entidade, em conjunto com a FENEPOSPETRO, está prestes a firmar um convênio com o Governo Federal para ministrar cursos de qualificação
profissional aos trabalhadores dos postos de combustíveis. A categoria receberá aulas de espanhol, inglês e turismo por meio do programa “FRENTISTA
AMIGO DO TURISTA”. O projeto prepara esses funcionários, para receber da melhor maneira possível visitantes estrangeiros, visando a Copa do Mundo de
Futebol, que acontece em 2014 e as Olímpiadas, em 2016.

RUA CARIJÓS, 424 - 22º ANDAR - CENTRO BH
AV. JOSÉ FARIA DA ROCHA, 5959

ELDORADO - CONTAGEM
TELEFONES: (31) 3271 9434 OU (31) 3595 3596

TATHIANE

RUA SÃO PAULO, 656
LOJA 5A    1º ANDAR

GALERIA DO OUVIDOR  -  CENTRO
 TELE FONE: (31) 3271 5980

ÓTICA

A loja, que apresenta diversos modelos de
armações e óculos solares aos clientes mantêm
uma parceria com o SINPOSPETRO BH.

Empregados dos postos de combustíveis as-
sociados tem 25% de desconto à vista. O paga-
mento  pode ser feitos no crediário, cheque ou
cartão, em até 6 vezes. O exame de vista tam-
bém é facilitado.

 Tradição em saúde visual

Av Vilarinho, 1000. Sobre Loja - Venda Nova

Av Abílio Machado, 1863 2° andar - Alípio de Melo

Av João César de Oliveira, 3016 - Eldorado

Av Barão de Coromandel,44 Sobre Loja - Barreiro

Rua Curitiba, 545 Sobre Loja - Centro BH

Av Brasília, 2308 – São Benedito - Santa Luzia


