
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;
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Sindipetro/MG convoca 
assembleia para greve contra 

Reforma da Previdência
O Sindipetro/MG convoca a 

categoria petroleira 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 sindica-
is, que acontecerá a partir de 17h do dia 
5 na Praça Afonso Arinos, no centro de 
Belo Horizonte. No dia da manifesta-
ção, o Sindipetro/MG estará na 
portaria da Regap e oferecerá trans-
porte aos trabalhadores até o local do 
ato. 

Também nesta data serão realiza-
das greves, paralisações e manifesta-
ções 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 utiliza-
do 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 manuten-
ção de seus direitos, o que forçou a 
empresa a prorrogar o acordo pela 
segunda vez, agora até 31 de dezembro 
deste ano. 
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