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CONGRESSO ESTADUAL DOS
PETROLEIROS COMEÇA NESTA SEXTA

A abertura oficial do Con-

gresso Estadual dos Petroleiros de Minas Gerais terá iní-

cio nesta sexta-feira, 26. O
primeiro dia tem como atividade principal a apresentação do DIEESE sobre os

cenários para o ACT 2020,

logo após a aprovação do regimento interno e as saudações iniciais.

Realizado pelo Sindipe-

tro/MG, o Congresso define a pauta de reinvindica-

ção anual dos petroleiros e

petroleiras, sendo é uma das
principais instâncias de decisão da categoria.

Durante o evento serão

eleitos os delegados de Minas para o XVIII Congresso Nacional da FUP (CONFUP).
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PETROBRÁS IGNORA UTE-JF E UTE-IBT
PRORROGAÇÃO DO DEFINEM NOVA
ACORDO COLETIVO TABELA DE TURNO

REGAP apresentou resultado dividido e
terá segundo turno

Passados 50 dias desde
que a FUP cobrou a prorrogação do Acordo Coletivo
de Trabalho, sem que tivesse
tido até hoje qualquer retorno da Petrobrás sobre a solicitação, fomos surpreendidos por documento da empresa, enviado ontem à noite
(23), convocando para reunião de negociação do ACT
nesta quinta, 25. Além disso, a Gerência de Recursos
Humanos, de forma unilateral, divulgou aos trabalhadores expectativas de um calendário de negociação, que
sequer foi discutido com as
entidades sindicais.
Não houve nem mesmo
uma consulta prévia à FUP,
apesar de a empresa saber
que os sindicatos estão rea-

EXPEDIENTE

lizando congressos regionais para discutir a pauta de
reivindicações que será deliberada em julho, no 18º
CONFUP.
Diante disso, a FUP informou ao RH da Petrobrás sobre a impossibilidade de participar da reunião
e propôs o adiamento para
o dia 30 de junho. Lembramos à empresa que no dia
4 de maio, a FUP solicitou
formalmente a prorrogação até novembro do Acordo Coletivo, reivindicação
que foi reiterada pela entidade. Nenhum dos documentos foi respondido pelo
RH, nem mesmo na reunião
virtual de Acompanhamento do Acordo Coletivo.

Durante o processo virtual de escolha das nova tabelas de turno de 8 horas, as
Usinas Termelétricas de Juiz
de Fora (UTE-JF) e Ibirité
(UTE-IBT) escolheram a tabela de preferência por ampla maioria. O resultado será
encaminhado para o conhecimento das gerências das
duas unidades, para início do
processo de consolidação de
acordo coletivo específico,
conforme prevê a mediação

do TST, após a última greve.
A Refinaria Gabriel Passos
(Regap) apresentou resultado dividido, sem que uma
das tabelas tenha alcançado
mais de 50% dos votos registrados. Consequentemente,
o Sindicato realizará segundo turno com as duas opções
mais votadas. As assembleias
serão realizadas na próxima
semana e o edital será publicado em breve.
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