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T
udo parecia correr “às 
mil maravilhas”!  A 
intenção declarada na 

mesa de negociações era de 
evitar os velhos problemas dos 
anos anteriores, quando os 
trabalhadores tiveram um 13º 
salário mais magro, em função 
dos atrasos de fechamento da 
C o n v e n ç ã o  C o l e t i v a  d e 
Trabalho.

Pior de tudo, o atraso se deveu à mesma 
insistência dos patrões, que não querem pagar 
PLR para trabalhadores que foram demitidos 
no curso do ano passado. A verdade nua e crua 
é “simplérrima”:  querem manter a mesma 
política de rotatividade de mão de obra, man-
dando embora e recontratando, e não pagar a 
PLR pelo efetivo exercício de trabalho no ano 
base que gera o direito! UMA VERGONHA! 
Que demonstra que tentam burlar um direito, 
sabendo da fragilidade de fiscalização.

Devemos dizer que esta ganância não se 
justifica. Os trabalhadores não ativos, sobre os 
quais os patrões não querem pagar PLR, só 
teriam direito proporcional aos meses traba-
lhados. Agora, seria um crime demitir um 
trabalhador em novembro e declarar que ele 
não direito à PLR! Isto é um escândalo! Deve-
se lembrar que o patrão paga a PLR pelo 
tempo efetivamente trabalhado no ano. Desta 

forma, um trabalhador que tiver saído da 
empresa no final de  junho, só receberia um 
valor proporcional de seis meses. 

Nas demais cláusulas não há dificuldade de 
fechar a Convenção Coletiva. Os patrões 
propuseram um reajuste salarial de 3% retroa-
tivo a 1º de novembro 2019, com as diferenças 
salariais sendo pagas em duas parcelas 
(janeiro e fevereiro), uma PLR de R$ 535,60, 
divida em três parcelas de R$ 178,53 e sem 
nenhuma novidade nas demais cláusulas da 
Convenção vigente.

Só falta a boa vontade patronal em fechar e 
assinar a Convenção Coletiva de Trabalho 
2019/2020. Fizemos todo o esforço para o 
entendimento de forma a não prejudicar os 
direitos dos frentistas, mas os patrões não 
entendem a grande dificuldade que temos de 
manter nossos compromissos com o nível 
medíocre de salários que recebemos para 
arcar com nossas responsabilidades.

Self-service de combustíve-
is é ameaça para todos: 
trabalhadores, consumidores 
e donos de postos.

O ano ainda promete mobili-
zação contra este projeto. 
PÁGINA 2

O final do ano premiou vários 
companheiros através da promo-
ção do sindicato para a sindicali-
zação premiada.

O lazer dos frentista também 
garantido no torneio de futebol do 
sindicato. PÁGINA 2

A  «carteira verde amarela» 
está aí para acabar com direitos 
sagrados dos trabalhadores e 
aumentar o lucro dos patrões.

O mito quer «facilitar» a vida 
do empresário com escravismo. 
PÁGINA 4

Última reunião realizada entre os sindicatos e patrõesÚltima reunião realizada entre os sindicatos e patrões



O
s trabalhadores frentistas começam 
mais um ano em que não poderemos 
“arredar o pé” de nossa luta contra as 

iniciativas para implantação do auto-atendimento 
(self service) nos postos de combustíveis.

Durante todo o ano passado, participamos 
de muitas mobilizações contra o projeto de lei 
2302/19, do deputado Vinicius Poit (Novo-SP), 
que defende a permissão de operação de 
bombas de autosserviço pelo próprio consumidor 
nos postos de combustíveis. 

O SINPOSPETRO-BH e demais entidades 
procuraram mostrar em todos os eventos, 
principalmente em audiência pública, em 
Brasília.  Os efeitos nocivos e ameaçadores da 
proposta, que pode provocar demissão em 
massa  de  t r aba lhado res  no  se to r  de 
combustíves, em torno de 550 mil em todo o País; 
os riscos para os consumidores, que não estaria 
com EPIs para manusear um produto altamente 
danoso à saúde; os riscos de segurança; além de 
aumento de filas nos postos, pois não haveria um 
abas tec imen to  padron izado  e  ráp ido . 
Lembramos também que não seriam apenas os 

trabalhadores e consumidores os ameaçados: 
também os donos de postos de combustíveis 
seriam extintos, com a tendência das próprias 
distribuidoras montarem o próprio negócio de 
revendas.

Permanece nossa luta pela manutenção da 
atividade e todo empenho para barrarmos a 
aprovação da proposta no Congresso nacional, 
que deve nos mobilizar, principalmente agora 
com as facilidades impostas pelo Governo 
Federal para favorecimento dos grandes 
conglomerados empresariais.

Esta poderá ser uma cena comum com o auto-abastecimento nos postos

SINDICALIZAÇÃO 
PREMIADA

SINDICALIZAÇÃO 
PREMIADA

O final de ano 
foi de confraterni-
zação dos traba-
lhadores frentistas 
em dois eventos 
patrocinados pelo 
S i n d i c a t o .  A 
c a m p a n h a  d o 

“Sócio Premiado” fez a alegria dos trabalha-
dores sorteados na promoção do Sindicato e 
tivemos ainda a festa da final da 5ª Copa 
Regional de Futsal.

O presidente do SINPOSPETRO-BH, 
Possidônio Valença garante que as promo-
ções continuarão, pois já se tornaram tradição 
entre os trabalhadores e cumpre ainda o 
papel de aproximar os sindicalizados das 
várias regiões representadas pelo Sindicato. 

Campeão Kennedy Bulls VICE-CAMPEÃO
Posto Antunes

3º Lugar
Mário Werneck

5ª COPA REGIONAL DE FUTSAL 

“Também nos momentos de lazer, os encontros servem para 
trocarmos ideias,  levantar questões pontuais de cada local 
de trabalho e nos conscientizarmos da importância da unida-
de e luta sindical pelos direitos da categoria".

Nas fotos acima, as equipes: Kennedy Bulss, campeão, 
Posto Antunes, vice-campeão  e  Mário Werneck, 3° lugar, no 
futsal e abaixo os ganhadores do Sócio Premiado.



AMPLIAÇÃO DOS 

CONVÊNIOS DO 

SINDICATO
Muitos companheiros 

frentistas vêm usufruindo 
a Colônia de Férias, em 

Jacaraipe (ES) e no 
Clube Recreativo, em 

São José da Lapa, 
através do convênio já 

divulgado aos 
trabalhadores. O 

Sindicato mantém equipe 
em negociação no 

comércio local, para 
ampliar o rol de 
convênios para 

atendimento dos 
associados, com 

qualidade e preços 
reduzidos, sobretudo nas 

demandas de saúde e 
lazer. Equipes do 

Sindicato buscam fazer 
também convênios 

regionais, de forma a 
atender toda a base de 

trabalhadores.
Todos os convênios do 
Sindicato podem ser 
conferidos em nossa 

página na internet 
(www.sinpospetrobh.org.br)

.

O Sindicato vem rece-
bendo denúncias de 
mais um absurdo 

come�do por alguns postos de 
combus�veis, que representa 
verdadeiro assédio moral 
sobre os trabalhadores. Vários 
companheiros estão sendo 
obrigados a ficarem no meio da 
rua, no sol,  tentando captar 
consumidores para abasteci-
mento de combus�vel e dema-
is serviços, a�vidade que rigo-
rosamente não faz parte do 
contrato de trabalho. 

Uma vergonha!
E o Sindicato deverá buscar a fiscalização e caracterizar flagrante, 

tomando providências jurídicas contra este abuso.

O
s  t raba lhadores  f ren t i s tas 
associados ao SINPOSPETRO  
t e r ã o  m a i s  u m  b e n e f í c i o 

importante. Até abril o Sindicato deverá 
inaugurar um gabinete odontológico na 
sede da entidade, para atender demandas 
dos trabalhadores sindicalizados e seus 
dependentes legais.

Em breve, deveremos divulgar as 
condições para o atendimento e as coberturas de tratamentos que 
serão oferecidos aos sindicalizados. Fique atento!

Sindicato flagra trabalhadores chamando consumidores

 Sindicato mantém em pleno 

Ofuncionamento as estruturas da 
en t i dade  nas  sub -sedes  de 

Divinópolis e Sete Lagoas. 
Todos os trabalhadores nestas regiões 

recebem orientações e encaminham suas 
demandas aos diretores da entidade, para 
que sejam tomadas providências, sejam 

através de negociações diretas ou através do 
jurídico do Sindicato.

Alertamos a todos que  quaisquer 
demandas, denúncias ou reclamações de 
descumprimento de direito por alguma 
empresa serão tratados em pleno sigilo, 
resguardando a identidade de todos os 
companheiros. 

SEDE DE BELO HORIZONTE -      Av. Afonso Pena, 748 – salas 401, 404 e 405 – 
Centro -  Belo Horizonte-MG - CEP 30130-003 – Tel (31) 3212-5112 / 3271-2902

SEDE REGIONAL DE SETE LAGOAS 
     Rua D. Pedro Luiz, 210 – sala 208 – Ed. Liberal 
– Centro -  Sete Lagoas-MG – Tel (31) 3771-3532

SEDE REGIONAL DE DIVINÓPOLIS
     Av. 1º de junho, 420 – Sala 11 – Ed. Paulo VI – 
Centro -  Divinópolis-MG – Tel (31) 3213-2699



O
 mito das fake news, 
t ransformado em 
presidente, afirma 

regularmente que é “muito difícil 
ser patrão neste País”. Em seu 
primeiro ano no Palácio, 
Bolsonaro ampliou desespera-
damente os estragos contra os 
direitos trabalhistas, tendo 
ainda como a sua obra prima, a destruição da 
Previdência Social e das condições para que os 
trabalhadores se aposentem.

O capitão do exército, que virou presidente, 
depois de ter ser aposentado com atestado de 
insanidade mental, destrói todos os avanços sociais 
da Constituição Federal de 1988 e praticamente 
joga na lata de lixo os direitos garantidos através da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprofundou a 
extinção de direitos celetistas iniciada deste o 
governo do golpista Michel Temer, com a “Reforma 
Trabalhista” de 11 de novembro de 2017,  até 
chegarmos na carteira de trabalho “verde amarela”, 
em que novos contratados facilitam a vida dos 
patrões, que têm depósitos de FGTS reduzidos de 
8% para 2% e  passam o facão na multa rescisória 
de 40% para 20%.

Através da MP 905, Bolsonaro desregulamen-
ta leis e define prioridade e favorecimento dos 
empregadores. Revogou 37 pontos da CLT e 
suprimiu dispositivos de 22 leis e decretos sobre 
questões trabalhistas e previdenciárias. As mudan-

ças prejudicarão os trabalhado-
res até no direito ao cartão 
alimentação, quebrando incenti-
vos fiscais para o concedente, 
que até então beneficiava 
principalmente trabalhadores 
com salários baixos, insuficien-
tes para a compra de uma cesta 
básica. O governo chega ao 

absurdo de permitir aos patrões de taxar as gorje-
tas de garçons, para que possam recolher encar-
gos previdenciários. Modifica o modo de atuação 
dos fiscais com um modelo padrão de fiscaliza-
ção, para impedir multas aos patrões por descum-
primento de normas e leis trabalhistas.

Com a “Carteira Verde Amarela” estaremos 
convivendo com dois tipos de trabalhadores, em 
condições desiguais, acabando com o princípio da 
isonomia de direitos, em frontal agressão a princípi-
os estabelecidos na Constituição Federal.

A politica de Bolsonaro caminha para tirar mais 
dinheiro da população, ampliando a concentração 
de renda e acabando, ao mesmo tempo, com as 
políticas públicas. Nas benesses aos empresários, 
o “mito” ataca também o direito dos trabalhadores à 
Participação nos Lucros e Resultados. Outras 
medidas estão a caminho, como não permitir 
dedução de salários pagos a empregadas domésti-
ca na declaração de Imposto de Renda, acenando 
também com a proibição de dedução também de 
gastos com saúde e educação.

O
 governo semeia o caos 
s o c i a l .  N ã o  h á  o u t r a 
alternativa à sociedade e, 

principalmente, aos trabalhadores, 
senão a resistência. Só garantiremos 
o s  d i r e i t o s  t r a b a l h i s t a s , 
previdenciários, se nos unirmos em 
todas as instâncias de organização 
social e de categorias profissionais.

Os  t raba lhadores  p rec isam 
e n t e n d e r  a  n e c e s s i d a d e  d o 
fortalecimento da organização de 

defesa dos direitos através do 
Sindicato. Sem o enfrentamento às 
medidas de estrito interesse dos 
patrões, perderemos todas as 
conquistas, caminhando para uma 
situação de plena exploração no 
trabalho.

A sindicalização representa uma 
autorização individual de desconto de 
mensalidade, para sustentar a luta da 
categoria pelos direitos coletivos.

A luta é de todos por todos!


