
NOVA RODADA DE ASSEMBLEIA 
SOBRE TABELA DE TURNO

Desde o dia 20 de ou-
tubro, as petroleiras e 
petroleiros da Regap es-
tão trabalhando no re-
gime da tabela de tur-
no 3x2. O Sindipetro/
MG vem acompanhan-
do de perto esse tema, 
desde 2019, e se colo-
ca ao lado da categoria 
na busca por um cami-
nho possível, visto que 
a empresa tem se recu-
sado a atender o que foi 
acordado e mesmo ne-
gociar com a base.

O Sindicato tentou 
negociar com a em-
presa de diversas for-
mas, solicitando reu-

niões, mandando ofícios 
e também na via jurídi-
ca, buscando fazer valer 
a vontade da categoria, 
conforme discutido em 
diversas rodadas de as-
sembleias e setorizadas.

Diante da intransigên-
cia da Petrobras, que se-
gue surda às decisões 
coletivas dos trabalha-
dores, o Sindipetro/MG 
lança novo edital de as-
sembleia, para nova-
mente ouvir a categoria 
e decidir juntos os pró-
ximos passos.

Confira no quadro 
lado o calendário de as-
sembleias.
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ASSEMBLEIAS NA REGAP

05/11
Sexta-feira, às 07:30h – Grupo B 

08/11
Segunda-feira, às 07:30h – Grupo A

08/11
Segunda-feira, às 15:30h – Grupo E 

09/11
Terça-feira, às 23:30h – Grupo D 

11/11
Quinta-feira, às 07:30h – Grupo C
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O Sindipetro/MG, as-
sim como a Federa-
ção Única dos Petrolei-
ros (FUP) e outros sin-
dicatos filiados, conside-
ra legítima a paralisação 
dos caminhoneiros, defla-
grada nesta segunda (1), 
contra os preços abusivos 
dos combustíveis e pelo 
fim da política de reajus-
tes adotada pela gestão da 
Petrobrás.

No caso de Minas Ge-
rais, a Justiça, a pedido da 
Advocacia-Geral do Esta-
do, proibiu o bloqueio de 
rodovias, seguindo ten-
dência nacional, como a 
suspensão, por parte de 
Luiz Fux, do STF, de deci-
são que autorizava a gre-
ve. Essas movimentações 
jurídicas demonstram a 
diferença de tratamento 
quando se trata de mobi-
lizações de trabalhadores. 
Basta lembrar de outras 
movimentações patronais 
de caminhoneiros, que re-
ceberam apoio de diversas 
esferas de poder. 

O Sindicato dos Pe-
troleiros concorda com 
a reivindicação dos tra-
balhadores a respeito da 
necessidade de mudança 
dos preços, que impactam 
profundamente na vida 
de quem depende do pró-
prio trabalho para sobre-
viver.

Desde que foi imple-
mentada, por Michel Te-
mer, e mantida por Bol-
sonaro, a política de Pre-
ço de Paridade de Impor-

tação (PPI) que a gestão 
da Petrobrás vem manten-
do fez com  o preço do 
diesel nas refinarias já fos-
se reajustado 12 vezes so-
mente neste ano, acumu-
lando alta de 65,3%.

O PPI vem atrelado à 
deliberada redução da 
produção nacional de re-
fino de petróleo, à gestão 
voltada aos interesses de 
curto prazo dos acionis-
tas, ao desmonte da Petro-
brás e às ameaças de pri-
vatização da empresa.

O Sindipetro/MG des-
taca ainda que a ques-
tão central para a solução 
dos preços não passa pelo 
ICMS. “O debate preci-
sa ser feito de uma forma 
mais ampla, pensando em 
todo o sistema tributário. 
Independente do peso do 
imposto estadual no com-
bustível, ele é estável. Ele 
não é o vilão do aumen-
to dos preços. A questão 
central é o PPI e a política 
da Petrobrás”, afirma Ale-
xandre Finamori, coorde-
nador do Sindipetro/MG. 

Assim, a medida do go-
verno de Romeu Zema 
(Novo), de congelar o 
ICMS do diesel, não resol-
ve o problema. “A prova se 
mostra na prática, mesmo 
congelando o ICMS a po-
pulação pagará a gasolina 
e o diesel mais caro. Bol-
sonaro mente e se acovar-
da quando insinua que o 
problema dos combustí-
veis é o ICMS”, reforça Fi-
namori. 

REDUZIR O PREÇO DA GASOLINA
E DO DIESEL É URGENTE

2

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO SINDIPETRO/MG • DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 
Dagoberto Scheffer, Jarbas Araújo e Marcelo Maia • JORNALISTA Joana Tavares •
DIAGRAMAÇÃO André Quintão • E-MAIL imprensa@sindipetromg.org.br • SITE www.sindipetro.org

Av. Barbacena, 242 - B. Barro Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-130

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

FI
VEICULADO

VLADIMIR
AARMALI
STARDIX
ÃEEPOCA
OLPHOD

REISADOO
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ROSASAS

Olokun,
no Can-
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(?) Putin, 
presidente
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Rio da
Suíça, é
afluente
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francesa
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(?), amis-
toso de
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Luta pelo
Estado

palestino
(sigla) 
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de Eros

(Mit.
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"Tieta" (TV)

Sufixo de
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(?) Batista,
cantor

O cenário da 
poesia árcade
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segundo 
o Censo
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Mantra de
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preso
(?) imó-
veis irre-
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ação do 

MTST para
mobilizar
sobre o
direito à
moradia
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3/dix — ph.d. 4/fomm — star. 6/psique. 7/idílico.


