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SINDIPETRO/MG CONVOCA ASSEMBLEIA SOBRE A
GREVE DOS PETROLEIROS
Protagonistas de uma
das mais importantes e
simbólicas greves da história recente do país, os petroleiros garantiram a suspensão das demissões na
Fafen-PR e conquistaram a
abertura de um processo de
negociação mediado pelo
TST. Fatos que refletem a
importância da maior greve
que a categoria já realizou
desde maio de 1995.
“Nossa greve foi construída e fortalecida, dia
após dia, com organização,
estratégia e respeito à categoria. Conseguimos um
canal de negociação que só

foi possível por conta da
força da greve, da ocupação de 30 dias em Araucária, da nossa permanência
aqui na sede da Petrobrás
desde 31 de janeiro, da vigília em frente ao prédio,
dos atos e manifestações
de apoio e solidariedade
que aconteceram em todo o
país, como a marcha histórica de ontem, no centro do
Rio”, reforça o diretor da
FUP, Deyvid Bacelar.
“Essa unidade que está
sendo demonstrada na greve trouxe esperança para
os trabalhadores da Fafen
e para as nossas famílias.

Foi a greve que obrigou a
Petrobrás a suspender as
demissões em massa e a
reverter as que já haviam
sido aplicadas contra 144
companheiros”,
afirma
o petroquímico Ademir
Jacinto, diretor do Sindiquímica-PR e um dos
integrantes da Comissão
Permanente de Negociação
da FUP, que está há 20 dias
ocupando uma sala na sede
da Petrobrás.
Diante desses novos
fatos, com o objetivo de
acumular forças nesse movimento que já é histórico
só por existir e resistir na

atual conjuntura política do
país, o Conselho Deliberativo da FUP, reunido no
dia 19 de fevereiro, indica
a realização de assembleia
em todas as bases de seus
Sindicatos.
Em Minas Gerais, a reunião será realizada na portaria da Regap, nesta quinta-feira (20/02), às 15h30.
A luta é contínua
Na tarde desta quinta-feira (20) será realizado
em São Paulo ato em solidariedade aos petroleiros,
em defesa da Petrobrás no
vão do Masp, às 16h30.

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 à Lei 7.783/89,
convoca a categoria dos profissionais empregados da empresa estatal PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
para assembleia no dia 20 de fevereiro, às 15h30, na portaria da Refinaria Gabriel Passos-Betim/MG, para debater o
seguinte ponto de pauta:
Pauta:1) Suspender provisoriamente a greve para que a Comissão Permanente de Negociação da FUP participe da reunião da mediação no TST, e retomar a greve, caso não haja avanços nesta mediação, em data a ser
definida pelo Conselho Deliberativo da FUP e seus Sindicatos.
Belo Horizonte-MG, 20 de fevereiro de 2020
ANSELMO LUCIANO DA SILVA BRAGA

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de Minas Gerais – SINDIPETRO-MG

