
MESMO DESAPROVADA PELA CATEGORIA, 
REGAP IMPLANTA TABELA 3X2

Os petroleiros da Regap 
devem ter recebido a infor-
mação de que a tabela de 
turno 3x2, rejeitada pela ca-
tegoria em assembleias, foi 
colocada em prática pela Re-
gap nesta quarta, dia 20.

Apesar de ainda não ter 
sido notificado formalmen-
te, o Sindipetro/MG teve co-
nhecimento que foi derruba-
do o pedido de tutela de ur-
gência solicitado pelo sindi-
cato. Esse instrumento ha-
via impedido que a tabe-
la entrasse em vigor no co-
meço de outubro. Com a in-
formação de que houve essa 
mudança jurídica, o Sindica-
to novamente se comprome-
te a estudar os melhores ca-
minhos para fazer valer a de-
cisão coletiva da categoria.

“Ainda estamos avaliando, 
mas, nos autos do Mandado 
de Segurança interposto pela 
Petrobrás, em que ela obte-
ve a suspensão de nossa li-
minar, apresentaremos pe-
dido de reconsideração/em-

Situação se repete nacionalmente e sindicatos ligados à FUP se reunirão para debater a tabela

bargos de declaração, a prin-
cípio”, informa Caio Gabriel 
Ferreira Marcondes, do ad-
vogado do sindicato.  

Nesta semana, o ministro 
do TST Ives Gandra derru-
bou uma liminar do Sindi-
petro Caxias, da Reduc (RJ), 
autorizando a tabela 3x2.

fizer de ofício) para resolver, 
por assim dizer, tudo de uma 
só vez”, alerta o advogado.

“O Sindicato cumpriu e 
cumprirá todos os passos ne-
cessários para fazer valer a 
vontade e voto da categoria. 
Foram realizadas assembleias, 
ofícios e liminares, e mes-
mo assim a empresa descum-
pre sistematicamente o acor-
do. Vamos voltar a realizar as-
sembleias e setoriais para de-
cidir junto o que fazer a se-
guir”, destaca Alexandre FIna-
mori, coordenador do Sindi-
petro/MG.

“DECIDIR 
JUNTO O QUE 
FAZER A 
SEGUIR”

REGAP NÃO TEM 
ESTRUTURA 
PARA 
IMPLANTAR 
TABELA 3X2                                                     
O Sindicato se coloca ao lado 
da categoria também na preo-
cupação com a falta de infor-
mações oficiais por parte da 
empresa. “Essa situação de-
monstra que a mudança de ta-
bela tem muito mais interes-
ses de constrangimento e ata-
que à categoria do que inte-
resse empresarial”, pontua Fi-
namori.
Além disso, faltam informa-
ções sobre como a Refinaria 
vai se organizar com a nova 
tabela, como na questão dos 
transportes - os motoristas 
já estão sobrecarregados - da 
alimentação e outros.
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“Por se tratar de uma 
questão (implementação 
da tabela eleita pelos traba-
lhadores) que foi fixada no 
acordo de greve, é possível 
que tal decisão afete a reali-
dade de outros estados, no-
tadamente porque a empre-
sa provavelmente pedirá ao 
ministro que avoque a com-
petência (isso se ele não o 
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O Sindipetro/MG convoca todos os petroleiros e petroleiras da 
Regap para discutir a tabela. Confira o calendário:



TÁ NO JORNAL, NO RÁDIO E OUTDOOR: LUTA CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES!
Outubro é um mês decisivo na luta contra as privatizações do 
sistema Petrobrás. O Sindipetro/MG participa de várias fren-
tes para reagir a esse processo. 
Uma dessas frentes são os atos, como a Caravana Nacional 
Contra as Privatizações e Precarização das Condições de Tra-
balho na Petrobrás, organizada pela FUP, FNP e sindicatos 
filiados.. Na última semana (dias 14 e 15), foram realizados 
atos no Paraná, tanto na Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), como na Unidade de Industrialização do Xisto (SIX). 
O ato, que contou com a presença do diretor do Sindipetro/
MG Anselmo Braga, criticou também o fechamento da Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogenados, que levou a um aumento ainda 
maior do custo de vida.

LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO NA MÍDIA
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Desde agosto, já houve manifestações na Refap (RS), na Reman (AM), na Refinaria Abreu e Lima (PE), na Replan (SP), na 
Recap (SP), na Regap (MG), em Mossoró (RN), na Rlam (BA) e na Reduc (RJ). No dia 29 de outubro, a caravana chega ao 
COMPERJ, em Itaboraí (RJ).

Vitória: Refinarias não 
foram vendidas
 
No começo de ou-
tubro, às vésperas do 
aniversário de 68 anos 
da Petrobrás, os tra-
balhadores da Refina-
ria Alberto Pasqualini 
(REFAP), no Rio Grande 
do Sul, comemoram 
o anúncio do can-
celamento da venda da 
unidade pela empresa. 
É a segunda refinaria da 
Petrobrás cuja privat-
ização foi interrompida, 
em função do fracasso 
das negociações. No fi-
nal de agosto, a Petro-
brás desistiu de ven-
der a Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco.

REDES SOCIAIS 
Nas redes do Sindipetro, te-
mos postado muitos con-
teúdos sobre o assunto. 
Confere lá: no Instagram @
sindipetromg/e  e no Face-
Book SindipetroMG.
Somos parceiros também 
de duas campanhas: Petro-
bras Fica em Minas e Com a 
Petrobras o Brasil tem Fu-
turo. 

JORNAL 
Você sabe como a privatização da Pe-
trobrás pode piorar sua vida?
Com este tema, O Brasil de Fato MG, em parceria 
com o Sindipetro MG, preparou uma série de re-
portagens. 
Você pode ler o jornal no site do Sindicato. Foram 
45 mil exemplares distribuídos em dezenas de ci-
dades, como Betim, Belo Horizonte, Abre Campo, 
Araçuaí, Contagem, Diamantina, Governador Vala-
dares, Ipatinga, Januária, Jequitinhonha, João Mon-
levade, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Montes Claros, 
Nova Lima,  Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pon-
te Nova, Ribeirão das Neves, Rio Casca, Santa Lu-
zia, São Geraldo, Teófilo Otoni,  Uberaba, Uberlân-
dia, Varginha, Viçosa e Visconde do Rio Branco.
As reportagens foram veiculadas nas redes sociais 
e no programa de rádio do Brasil de Fato MG na Rá-
dio Autêntica Favela FM.

RÁDIO 
A partir desta semana, um spot aler-
tando a população sobre os riscos da 
privatização e da saída da Petrobrás 
de Minas vai ganhar as ondas de rá-
dio.
Serão 10 inserções na BandNews (5 
entre 6h e 9h20 e as outras 5 entre 
17h e 18h)
E mais 12 inserções DIÁRIAS na Rá-
dio Autêntica Favela FM. 
E mais 1 na Rádio Itatiaia (segunda-

-feira, às 7h)

OUTDOOR 
O mega painel da 381, km 490, sentido SP / BH, 3 km an-
tes da FIAT, vai ficar com os dizeres: “Não estamos à venda”.
O outdoor na 381, que fica em Contagem, também vai estampar nossa luta.

Outros 4 outdoors com esse tema serão instalados na próxima semana.

 

Confira mais detalhes no site do Sindicato! Leia, escute e ajude a divulgar!


