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SINDIPETRO/MG CONVOCA ASSEMBLEIAS PARA
REJEIÇÃO DA PROPOSTA DO TST PARA O ACT
O Sindipetro/MG convoca os trabalhadores da
Regap e Termelétrica Aureliano Chaves para assembleias entre os dias 8 e 17
de outubro para rejeição da
proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para
o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
O indicativo de rejeição
da proposta do TST tem
como objetivo a continui-

dade das negociações, seja
por meio de mediação do
Tribunal ou em mesa com a
Petrobrás.
Além da rejeição, os
petroleiros também devem
avaliar nas assembleias os
itens da proposta do TST
que a FUP e seus sindicatos
consideram que precisam
ser negociados, tais como: a
vigência do Acordo Coletivo, a questão da AMS e das

horas extras e a promoção
de pleno para sênior.
Também será ponto de
pauta o condicionamento
da assinatura do ACT - em
caso de eventual aprovação
da proposta - à assinatura
dos acordos das subsidiárias e da Araucária Nitrogenados, e o indicativo de greve a partir de 26 de outubro.
Dessa vez, as assembleias acontecerão na sede

do Sindipetro/MG (avenida Barbacena, 242, Barro
Preto - Belo Horizonte) e
o Sindicato vai fornecer o
transporte aos trabalhadores
saindo da portaria da Regap
e retornando à empresa ao
final das assembleias.
Em razão do deslocamento, as assembleias terão
primeira e segunda chamadas (sendo a segunda, 30
minutos após a primeira).

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 entre os dias 8 e 17 de outubro de 2019, na sede da entidade (avenida Barbacena, 242, Barro Preto - Belo Horizonte) e
com transporte fornecido pelo Sindipetro/MG saindo da portaria 1 da Refinaria Gabriel Passos - Betim MG, para deliberar
sobre as seguintes pautas:
1 - Rejeição da proposta apresentado pelo TST no dia 19/09;
2 - Aprovação dos itens encaminhados ao TST, em 26/09, como melhoria à proposta do Tribunal;
3 - Condicionar a assinatura da eventual aprovação das propostas às assinaturas dos acordos coletivos de trabalho
das subsidiárias e da Araucária Nitrogenados;
4 - Greve à partir da zero hora do dia 26/10.
Belo Horizonte-MG, 7 de outubro de 2019
ANSELMO LUCIANO DA SILVA BRAGA
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de Minas Gerais – SINDIPETRO-MG

DATA

GRUPOS

HORÁRIO SAÍDA REGAP

HORÁRIO ASSEMBLEIA

8/10 (terça-feira)

G3 + HA

8h

9h30*

9/10 (quarta-feira)

G1

0h

1h*

10/10 (quinta-feira)

G2

0h

1h*

15/10 (terça-feira)

G4

0h

1h*

17/10 (quinta-feira)

G5

0h

1h*

*Em caso de atraso no transporte fornecido pelo Sindicato, a assembleia será realizada 30 minutos após o horário definido em edital, em segunda convocação.

