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SINDIPETRO/MG CONVOCA ASSEMBLEIA
SOBRE FIM DAS INTERINIDADES
O Sindipetro/MG convoca todos
os petroleiros de turno e do HA da
Reﬁnaria Gabriel Passos (Regap) e
da Termelétrica Aureliano Chaves
para uma assembleia única na
próxima segunda-feira(18). A
reunião debaterá as interinidades.
A proposta do Sindicato é
aprovar o ﬁm das interinidades de
modo que todos os interinos da
Regap entreguem seus "cargos" e
que os possíveis substitutos não
assumam tal "função".
A medida é uma forma de
repúdio à postura injusta e arbitrária adotada pela direção da Petrobrás durante a greve de advertência
da categoria. Em Minas, pelo menos
15 trabalhadores foram punidos

com suspensão ou advertência devido ao fato de
participarem da paralisação
- aprovada em assembleias e
devidamente comunicada à
gerência da Regap, conforme previsto na Lei de Greve.
Os casos de punição em
Minas foram tratados em
uma reunião realizada na
última quinta-feira (14) no
Sindicato com participação
da diretoria e da coordenação
jurídica da entidade. Também estão
sendo discutidos em um seminário
nacional que acontece nesta sextafeira (15) no Rio de Janeiro com as
assessorias jurídicas da FUP e de
todos os sindicatos ﬁliados.

Além de uma resposta à direção
da empresa, a aprovação do ﬁm das
interinidades é também uma forma
de preparação para a greve geral
dos petroleiros contra a privatização e o desmonte da empresa - que
já está sendo construída pela
categoria em todo o País.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

Pelo presente EDITAL, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE DESTILAÇÃO
E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDIPETRO/MG, em
atendimento ao disposto na Lei 7.783/89, convoca a categoria dos profissionais empregados da empresa
estatal PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS para assembleia no dia 18 de junho de 2018, na
portaria da Refinaria Gabriel Passos-Betim/MG para deliberar sobre a seguinte pauta:
1 - aprovação do fim das interinidades;
Belo Horizonte-MG, 15 de junho de 2018
ANSELMO LUCIANO DA SILVA BRAGA
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de Minas
Gerais – SINDIPETRO-MG

DATA
18/06 (segunda-feira)

GRUPO
Todos os grupos e HA

Diretoria Colegiada: Alas Castro, Alexandre Finamori, Aluízio Castro, Anselmo Braga, Carlos Roberto, Cristiane Reis, Cristiano Almeida, Edson Ferreira, Eduardo de
Sousa, Felipe Pinheiro, Joaquim Monteiro, Julionor Quintela, Leopoldino Martins, Letícia Staela, Márcia Nazaré, Edna Vieira, Orlando Carlos, Osvalmir de Almeida,
Paulo Valamiel, Ronaldo Marques, Salvador Cantão, Thiago Marinho, Vinícius Costa e Wender Destro.
Jornalistas: Nathália Barreto - 3426/ES e Thaís Mota - 15616/MG
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