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E
m mais uma reunião 
de negociações da 
Convenção Coletiva, 

no último dia 19 de janeiro, os 
patrões repetiram todo o descaso 
e irresponsabilidade com as 
dificuldades que nossas famílias 
vêm passando, com salários sem 
reajuste há quase quinze meses.

Nossa data-base, todos se 
lembram, é 1º de novembro, data 
em que o reajuste salarial a ser 
acordado deve ser retroativo, já 
acumulando diferenças de três 
meses.  A inflação acumulada até 31 de outubro 
pelo INPC registrou 10,33%.  Em novembro, no 
entanto, já tivemos mais 1,11% de inflação pelo 
INPC e, em dezembro, outros  0,9%. Os 10,33% 
incidindo sobre a inflação apenas destes dois 
meses totalizam 12,5%, que é o estrago em 
nossos salários por uma inflação acumulada em 
14 meses, lembrando-se que janeiro já está 
quase no final, também com um índice que deve 
ser alto e aumentar ainda mais a defasagem dos 
salários.

E  o  q u e  o s  p a t r õ e s  
ofereceram de reajuste? Apenas 
9,1% nos salários e na cesta 
básica. E devemos lembrar que 
outra situação torna nossos 
s a l á r i o s  a i n d a  m a i s  
vergonhosos. Nosso piso 
salarial (de R$ 857,11) foi 
superado até mesmo pelo 
Salário Mínimo, que saltou de 
R$ 778,00 para R$ 880,00. 
Além de sabotar um reajuste 
justo nos salários, os patrões 

querem arrancar nosso coro de forma mais 
profunda: mantém sua proposta indecente de 
uma PLR de apenas R$ 450,00 (em três parcelas 
iguais), reduzindo o que ofereceram no ano 
passado, que foi de R$ 660,00. 

Para piorar, querem prejudicar nosso direito 
de folga em dois domingos mensais.

Nova reunião de negociação está agenda para 
28 de janeiro, quando esperamos uma resposta 
patronal mais decente. A contraproposta dos 
patrões é monstruosa e merece todo o nosso 

repúdio, denúncia na 
imprensa e preparar a 
mobilização de todos os 
trabalhadores para uma 
paralisação, para sermos 
respeitados em nossos 
direitos. Ninguém vive 
com salário de fome e 
nossa resposta para este 
abuso  é  preparar  a  
G R E V E  D O S  
FRENTISTAS.



O SINPOSPETRO-BH recebeu neste dia 
20 de janeiro a visita do presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (CNTI) e da Nova Central 
Sindical dos Trabalhadores (NCST), José 
Calixto Ramos. 

Recebido pelo presidente do Sindicato, 
Possidônio Valença, o presidente da CNTI foi 
informado dos graves problemas enfrentados 
pela categoria dos frentistas, diante da 
intransigência dos patrões, retardando ao 
máximo as negociações coletivas e 
mantendo os trabalhadores com salários 
baixíssimos e condições penosas de 
trabalho. Foi abordado também projetos em 
tramitação no Congresso Nacional de 
interesse geral dos trabalhadores e também 
os específicos de nossa categoria, como o 
famigerado projeto que tenta estabelecer o 
sistema de self-service (auto atendimento) nos 
postos de combustíveis.

Calixto falou principalmente sobre os projetos 
que tramitam no Congresso e dizem respeito à 
livre organização dos trabalhadores e formas de 
sustentação dos sindicatos, além de pontuar a 
importância da unidade das categorias em torno 
das centrais sindicais.

Calixto, primeiro à direita, acompanhado do diretor do Sindicato 
dos Ferroviários de BH, David Eliude, ao fundo o diretor do 

Sinpospetro, Kleber Alessandro, conversam com Possidônio

Continua a ameaça no Senado do projeto para 
instalar nos postos de combustíveis o sistema de 
autoatendimento (self-service), que exigirá da categoria 
de frentistas em todo o Pais uma intensa mobilização e 
denúncia à sociedade dos riscos que podem advir de mais 
este crime contra os trabalhadores.

Além da severa ameaça dos patrões, que querem 
literalmente acabar com os empregos nos postos, fazendo 
os próprios consumidores abastecerem seus veículos, 
devemos discutir e denunciar as ameaças que recaem 
também sobre os condutores de veículos, desde as 
questões de segurança até a contaminação por agentes 
químicos nas bombas.

Este tema nos atormentou todo o ano passado e 
entra em 2016 como ameaça ainda não extirpada no 
Congresso Nacional.
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