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SINDIPETRO/MG CONVOCA ASSEMBLEIAS PARA
REJEIÇÃO DA TERCEIRA PROPOSTA DA PETROBRÁS

O Sindipetro/MG convoca os trabalhadores da
Refinaria Gabriel Passos
(Regap) e Termelétrica Aureliano Chaves para assembleias entre os dias 16 e 23
de agosto. O objetivo é a
rejeição da terceira proposta de renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT)
apresentada pela Petrobrás.
As entidades sindicais
entendem que a última proposta ainda insiste na retirada de direitos dos trabalhadores. É o caso das cláusulas

referentes a horas extras,
AMS e reajuste salarial, entre outras.
Outro ponto central da
negociação salarial é a proposta de vigência do ACT
por apenas um ano, exatamente em um contexto de
privatização da empresa.
Além disso, a Petrobrás
foi intransigente no processo
negocial ao colocar a terceira
proposta como sendo a última e ao ameaçar os trabalhadores de retirada de direitos
a partir de 31 de agosto,

quando vence o atual ACT.
A empresa ainda orientou
que os gestores participem
das assembleias de modo a
constranger os trabalhadores
a aprovarem a proposta.
A decisão pela rejeição
da proposta saiu do último
Conselho Deliberativo da
FUP e as assembleias em
todo o País acontecerão até
o dia 30 deste mês.
Pautas
Além da rejeição da proposta, os trabalhadores tam-

bém vão votar a aprovação
de uma greve, cuja data ainda será indicada pela FUP,
bem como a manutenção
das negociações com a Petrobrás e a prorrogação do
atual ACT até o fechamento
de um novo acordo.

Acesse a proposta na íntegra
no SITE
Sindipetro.org
ou pelo QR
Code:

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 16 e 23 de agosto de 2019, na portaria da Refinaria Gabriel Passos-Betim/MG, para deliberar sobre as
seguintes pautas:
1 - Manutenção da negociação coletiva sobre os pontos divergentes;
2 - Prorrogação dos efeitos do atual Acordo Coletivo de Trabalho enquanto durarem as negociações, demonstrando
boa fé negocial;
3 - Rejeição da 3ª contraproposta da Petrobrás;
4 - Aprovação de greve em data a ser definida pela FUP e seus sindicatos, no caso de ataques ao patrimônio jurídico
coletivo da categoria, durante o processo negocial.
Belo Horizonte-MG, 14 de agosto 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

16/08 (sexta-feira)

G5

15h30

20/08 (terça-feira)

G1

15h30

21/08 (quarta-feira)

G2

15h30

23/08 (sexta-feira)

G4 + HA

7h30

23/08 (sexta-feira)

G3

15h30

