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SINDIPETRO/MG CONVOCA ASSEMBLEIAS PARA
REFERENDAR A MANUTENÇÃO DAS TABELAS DE TURNO
O Sindipetro/MG convoca os trabalhadores da Refinaria Gabriel Passos (Regap)
e da Termelétrica de Ibirité
para assembleias entre os
dias 9 e 13 de dezembro. O
objetivo é referendar a proposta feita pela FUP e seus
Sindicatos de manutenção
das tabelas atuais através de
um Termo Aditivo ao ACT
2019/2020.
Conforme previsto no
Acordo Coletivo de Trabalho, as negociações sobre
tabelas de turno ininterrupto
de revezamento no Sistema
Petrobras foram retomadas em novembro. A FUP
e a empresa chegaram a ter

uma primeira rodada de discussão, mas a gestão de RH
rompeu o processo de negociação.
Em dezembro, o RH
orientou as unidades do sistema que praticam turno de
revezamento de oito horas
a apresentarem quatro tabelas aos trabalhadores em
um plebiscito interno, marcado para ser realizado de
de 7 a 15 de dezembro. As
tabelas são as mesmas que
foram propostas em junho
pela Petrobrás, acrescidas da
chamada tabela X ou “3x2
literal”.
O plebiscito interno realizado pela empresa, além de

não ter legitimidade, apresenta risco jurídico a cada
trabalhador e trabalhadora
que participar, por ser considerado uma forma de negociação individual.
Para debater esse assunto, a FUP e os Sindicatos
convocam assembleias para
que os trabalhadores se posicionem sobre o tema. Em
Minas Gerais, a consulta à
categoria será realizada de 9
a 13 de dezembro.
O indicativo é para que
os trabalhadores referendem
a proposta apresentada à empresa na mesa de negociação: manutenção das atuais
tabelas de turno, através de

um termo aditivo ao Acordo
Coletivo.
A orientação é para os
trabalhadores participarem
das assembleias dos sindicatos e não do plebiscito da
empresa.
Pauta
As assembleias vão debater: histórico de negociações, detalhes jurídicos, problemas criados pela gestão
da Petrobrás e soluções propostas pelas representações
sindicais. Serão detalhadas
questões como efetivos, horas extras, trocas e saldo negativo de folgas, entre outros
temas relacionados.

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 09 e 13 de dezembro de 2019, na portaria da Refinaria Gabriel Passos-Betim/MG, para deliberar sobre
a seguinte pauta:
1 - Referendar a proposta feita pela FUP e seus Sindicatos, de manutenção das tabelas atuais através de um Termo
Aditivo ao ACT 2019/2020.
Belo Horizonte-MG, 09 de dezembro de 2019
ANSELMO LUCIANO DA SILVA BRAGA

DATA

GRUPOS

HORÁRIO

09/12 (segunda-feira)

G4

15h30

10/12 (terça-feira)

G3

23h30

11/12 (quarta-feira)

G5

15h30

13/12 (sexta-feira)

G2

7h30

13/12 (sexta-feira)

G1

15h30

