Boletim online do Sindipetro/MG
Edição XVI - 27 de outubro de 2019

SINDIPETRO/MG CONVOCA ASSEMBLEIA PARA
ADIAMENTO DA GREVE EM MINAS
O Sindipetro/MG
convoca os trabalhadores da Regap e Termelétrica
Aureliano
Chaves para assembleia única no dia 28
outubro para adiamento da greve iniciada
no último dia 26, para
reavaliação do movimento e apreciação da
proposta apresentada
pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST).
A greve em Minas
Gerais segue com cortes de rendição de 8
horas com avaliação

contínua em cada troca de turno. Devido ao
recuo de outras bases,
apenas Minas Gerais
segue em greve.
No último sábado
(26), a diretoria do Sindicato foi comunicada pela empresa sobre
uma Tutela Cautelar
Antecedente emitida
pelo Tribunal Regional
do Trabalho (TRT). A
decisão judicial exige
uma lista de trabalhadores para a “equipe de
referência” solicitada
pela Petrobrás - o que

exclui os trabalhadores
em cargos de chefia.
Diante disso, a diretoria do Sindipetro/
MG tem buscado a
rendição
controlada

dos trabalhadores, viabilizando a entrada de
trabalhadores mediante a saída de empregados retidos por mais de
16 horas.

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 única no dia 28 de outubro de 2019 na portaria da Refinaria Gabriel Passos
- Betim MG, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1 - Adiamento da greve em Minas Gerais, iniciada no dia 26/10/2019.
Belo Horizonte-MG, 27 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 ASSEMBLEIA

28/10 (segunda-feira)

Todos os grupos e HA

15h30

