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SINDIPETRO/MG CONVOCA CATEGORIA
PARA GREVE CONTRA PRIVATIZAÇÕES
Diante do anúncio da privatização
de quatro reﬁnarias, o Sindipetro/MG
fará assembleias com os petroleiros da
Regap, Termelétrica Aureliano Chaves
e Transpetro para aprovação de uma
greve contra a entrega do reﬁno às
multinacionais e contra o desmonte da
Petrobrás. As assembleias acontecerão
entre 2 e 7 de maio.
O anúncio da venda de 60% da
Repar, RNEST, RLAM e Refap, incluindo os chamados ativos logísticos
(dutos e terminais) administrados pela
Transpetro, signiﬁca que a entrega de
parte do patrimônio nacional ao

mercado será de porteira fechada. E
apesar de não anunciada, a Regap
também pode estar ameaçada.
Na última quinta-feira (26),
aproximadamente 50 petroleiros de
Minas (da ativa e aposentados)
participaram de um ato no Rio de
Janeiro contra a privatização da
Petrobrás e contra a nomeação para o
Conselho de Administração da
empresa de ex-executivos de multinacionais que concorrem com a estatal.
A luta em defesa da Petrobrás é uma
só. Hoje são as reﬁnarias das regiões
Sul e Nordeste, mas amanhã poderão

ser as reﬁnarias do Sudeste, bem como
tantos outros ativos dos quais a direção
Parente está abrindo mão. Por isso é
preciso união e disposição de luta para
defender nossos empregos e o patrimônio do povo brasileiro.

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 assembleias nos dias 2, 3 e 7 de maio de 2018, na portaria da Refinaria
Gabriel Passos-Betim/MG para deliberar sobre as seguintes pautas:
1 - Aprovação da greve contra a privatização no Sistema Petrobrás e a retirada de direitos dos trabalhadores próprios e
terceirizados, com data a ser definida pela FUP;
2 - Aprovação do desconto assistencial de 1% (um por cento) sobre o salário líquido durante três meses, sendo 0,5% para
a FUP e 0,5% para o Sindipetro/MG;
3 - Aprovação do manifesto em defesa da soberania, pela democracia e contra a prisão política de Lula.
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Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de Minas
Gerais – SINDIPETRO-MG

DATA
02/05 (quarta-feira)
03/05 (quinta-feira)
03/05 (quinta-feira)
07/05 (segunda-feira)
07/05 (segunda-feira)

GRUPO
Grupo 4 e HA
Grupo 3
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 5

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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HORÁRIO
7h30
15h30
23h30
7h30
15h30

