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Boletim Informativo / Brasília, 27 de janeiro de 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO MARCA PARA DIA 
03 DE FEVEREIRO NOVA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO

Jamais deixaremos de lutar por você trabalhador, vejam como foi a luta do 
Sindicato até hoje para garantir o reajuste salarial negado pelos patrões. 

11/01/2021 - Publicação do edital convocando assembléia para discussão e aprovação da nossa pauta;
17/01/2021 - Realização de assembléia onde foi aprovada nossa pauta de reivindicações;
18/01/2021 - Sindicato encaminhou oficio ao sindicato patronal com a pauta e solicitando o que já fosse marcado o 
dia e horário de primeira reunião de negociação;
22/01/2021 - O sindicato patronal responde  ofício encaminhado pelo Sinpospetro-DF, marcando a primeira rodada 
de negociação para o dia 27/01/2021;
27/01/2021 - Na primeira reunião de negociação o Sindicato patronal oferece 0,0% de reajuste. O presidente do 
nosso Sindicato, Carlinhos, destaca que isso seria um grande retrocesso e lutaria de todas as formas legais para 
garantir um reajuste digno para os trabalhadores;
12/03/2021 - Segunda rodada de negociação, novamente o sindicato patronal não teve uma proposta que atendesse 
as expectativas dos trabalhadores e se comprometeu a levar o caso para ser discutido em assembléia;
30/04/2021 - O sindicato patronal manda oficio com a seguinte proposta para os trabalhadores: 0,0% de reajuste e 
redução do ticket para R$ 15,00 por dia trabalhado. Sem haver como continuar com as negociações a diretoria 
do sindicato, liderada pelo nosso presidente Carlinhos resolve ingressar no Ministério Púlico para que as negocia-
ções fossem conduzidas por esse competente orgão que tanto defende nós trabalhadores;
11/05/2021 - Entramos com processo no Ministério público do Trabalho;
07/06/2021 - Primeira rodada de negociação no MPT. Sem chegar a um acordo e o Sindicato patronal insistindo em 
não dar reajuste o procurador dá 30 dias para que os patrões se reúnam e tirem uma proposta de reajuste para os 
trabalhadores;
06/07/2021 - O Sindicato patronal protocolo no processo mantendo a mesma proposta de 0,0% de reajuste e 
reduzindo o ticket para R$ 15,00;
25/10/2021 - Segunda rodada de negociação no MPT,  Após atuação brilhante do Procurador do Trabalho, que 
defendeu a recomposição das perdas, mesmo diante da atual conjuntura econômica do País, o Sr. procurador fez a 
proposta de recomposição das perdas para os trabalhadores e que o Sindicato patronal fizesse assembléia para 
discutir essas propostas com os proprietários;
19/11/2021 - Em petição o Sindicato patronal disse ter feito assembléia mas os patrões decidiram que deveriam 
manter a proposta de 0,0% de reajuste para os trabalhadores;
17/12/2021 - Recesso do poder judiciário que foi até dia 20/01/2022;
27/01/2021 - Após o Sinpospetro-DF protocolar petição, o Ministério Público do Trabalho marca audiência de 
Mediação para o dia 03/02/2022 às 16:30hs.

Após o recesso do judiciário, o Ministério Público do Trabalho, tão logo voltando as 

atividades já marcou a data da nosso rodada de negociação para o dia 03 de fevereiro de 2022, 

às 16:30hs. Esse é mais um passo importante para a definição das negociações 2021/2022.

EM NENHUM MOMENTO O NOSSO SINDICATO DEIXOU DE TRABALHAR PELO REAJUSTE 
SALARIAL, LUTAMOS DIA E NOITE PARA GARANTIR QUE OS SEUS DIREITOS SEJAM 

RESPEITADOS, PARA GARANTIR QUE AS LEIS SEJAM CUMPRIDAS. SEM O SINDICATO 
DIREITOS BÁSICOS COMO UNIFORMES, EPIS, E ATÉ BANCOS NA PISTA NÃO SÃO 

DISPONIBILIZADOS PARA OS TRABALHADORES COMO MANDA A LEI.

NÃO É O MOMENTO DE DUVIDAR, PELO CONTRÁRIO, É O MOMENTO DE ESTARMOS JUNTOS, 
UNIDOS E MAIS FORTES. VIVEMOS TEMPOS DIFÍCEIS E SOMENTE JUNTOS PODEREMOS 
GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E UM REAJUSTE QUE RECOMPONHA 
NOSSO PODER DE COMPRA, DANDO NOVAMENTE A DIGNIDADE NEGADA PELO SETOR 

PATRONAL. NÃO PODEMOS SER VISTOS COMO UM PROBLEMA, OU COMO SIMPLES NÚMEROS, 
SOMOS PESSOAS, TRABALHADORES, PAIS E MÃES DE FAMÍLIA, EXIGIMOS RESPEITO!



 O ano de 2021 não foi um ano fácil para nossa categoria, tivemos vário ataques inclusive com risco de 
extinção dos frentistas em todo o Brasil. Imendas parlamentares e projetos de lei tentando derrubar a lei que 
proíbe o funcionamento das bombas automáticas, (self-service). 
 Liderados pela nossa Federação Nacional, travamos uma verdadeira batalha pela garantia do 
emprego de milhares de trabalhadores em Brasília e no Brasil. Luta essa que novamente será travada em 
2022, por isso a sua participação é tão importante, pois temos que mostrar para os Deputados e toda a 
sociedade que somos essenciais e prestamos um serviço fundamental para o Brasil.
 Durante toda a pandemia entregamos kits de álcool-gel e mascaras, além de levar orientação e 
informação para todos os trabalhadores da nossa categoria.
 Em 2021 fizemos centenas de homologação, conferimos os valores e os documentos dos 
trabalhadores que foram demitidos, e em alguns casos foram encontradas irregularidades que se não fossem 
conferidas pelo Sindicato trariam grandes prejuízos para o empregado.
 As ações de fiscalização que fazemos nos locais de trabalho são fundamentais para garantir o 
cumprimento da legislação, são nessas ações que levamos informação e averiguamos denuncias feitas pelos 
trabalhadores. O Sindicato conta com equipes especializadas somente para essa finalidade andando todos os 
dias nos locais de trabalho.
 No ano passado o Departamento Jurídico do Sinpospetro-DF deu entrada em mais de uma centena de 
pedidos de aposentadoria especial, inclusive se você já tem o tempo de serviço necessário ou não sabe se 
tem, venha para um de nossos advogados te orientar e fazer a contagem.
 O 
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