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Sindipetro/MG convoca
assembleia para greve contra
Reforma da Previdência
O Sindip etro/MG convo ca a
categoria p etroleira da Regap,
Termelétrica Aureliano Chaves e
Transpetro para deliberar sobre a
realização de uma greve no dia 5 de
dezembro contra a Reforma da
Previdência. A proposta que reduz
direitos dos trabalhadores ao se
aposentarem deve ser votada na
Câmara dos Deputados no dia 6.
As assembleias acontecerão nos
dias 30 de novembro e 1° de dezembro
na portaria da Regap. Serão colocadas
duas opções de movimento para a
categoria escolher: uma greve de 24
horas a partir de 23h30 do dia 4 de
dezembro ou um corte de oito horas a
partir de 15h30 do dia 5 de dezembro.
A paralisação será para que os

petroleiros possam participar do ato de
rua organizado pelas centrais sindicais, que acontecerá a partir de 17h do dia
5 na Praça Afonso Arinos, no centro de
Belo Horizonte. No dia da manifestação, o Sindipetro/MG estará na
portaria da Regap e oferecerá transporte aos trabalhadores até o local do
ato.
Também nesta data serão realizadas greves, paralisações e manifestações em todo o País para barrar mais
essa tentativa do governo golpista de
Michel Temer de retirar de direitos da
classe trabalhadora.
Campanha salarial
Ainda nesta quinta-feira (30), o

Sindipetro/MG fará um ato na portaria
da Regap para cobrar da Petrobrás uma
proposta que atenda às reivindicações
da categoria, em negociação de sua
campanha salarial desde agosto deste
ano. Em suas últimas propostas, a
Petrobrás tentou retirar vários direitos
do Acordo Coletivo de Trabalho.
Além disso, a empresa tem utilizado a prerrogativa de que, após a
database, o ACT perde sua validade,
para ameaçar os trabalhadores e
pressioná-los a aceitar um acordo
menor. No entanto, a categoria tem se
mostrado ﬁrme na luta pela manutenção de seus direitos, o que forçou a
empresa a prorrogar o acordo pela
segunda vez, agora até 31 de dezembro
deste ano.

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 30 de novembro e 1° de dezembro de 2017, na portaria da Refinaria Gabriel Passos-Betim/MG para deliberar sobre as
seguintes pautas:
1 - paralisação de 24 horas a partir de 23h30 do dia 4 de dezembro para participação da Greve Geral contra a Reforma da
Previdência;
2 - paralisação de 8 horas a partir de 15h30 do dia 5 de dezembro para participação da Greve Geral contra a Reforma da Previdência;
Belo Horizonte-MG, 29 de novembro de 2017
ANSELMO LUCIANO DA SILVA BRAGA
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de Minas Gerais – SINDIPETRO-MG

DATA
GRUPO
HORÁRIO
30/11 (quinta-feira)
G3 e HA
7h30
1°/12 (sexta-feira)
G4
7h30
*Demais grupos estão convocados para qualquer um dos dias de assembleia
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

Av. Barbacena, 242 - Bairro Barro Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.190-130 - Tel.: (31) 2515-5555 - Fax (31) 2535-3535. - www.sindipetromg.org.br imprensa@sindipetromg.org.br

