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O Sindipetro/MG realiza setori-
ais com os petroleiros a partir desta 
terça-feira (17) para debater a 
gravidade do atual momento 
político e o endurecimento dos 
ataques contra a classe trabalhado-
ra e à soberania nacional.

A decisão saiu no últ imo 
Conselho Deliberativo da FUP, 
realizado no dia 12 de abril, em 
Curitiba (PR), e as setoriais estão 
sendo realizadas desde a última 
segunda-feira (16) em todas as 
bases da FUP no País.

Em Minas, acontecerão setoriais 
até a próxima sexta-feira (20). Já em 
maio, o Sindipetro/MG e os demais 

sindicatos da FUP farão assemblei-
as para levar à categoria o indicati-
vo de aprovação de uma greve 
nacional. 

A greve será contra as privatiza-

SINDIPETRO/MG FAZ SETORIAIS 
COM OS PETROLEIROS DE MINAS 

ções do Sistema Petrobrás e a 
retirada de direitos dos trabalhado-
res próprios e terceirizados, além 
da defesa da democracia e da 
liberdade do ex-presidente Lula.

QUADRO DE HORÁRIOS DAS SETORIAIS 

DATA HORÁRIO GRUPO 

17/04 (terça-feira) 23h30 G5 

18/04 (quarta-feira)
 

7h30
 

G3 + HA
 

18/04 (quarta-feira)
 

23h30
 

G1
 

19/04 (quinta-feira)

 

15h30

 

G2

 

20/04 (sexta-feira)

 

7h30

 

G4

 

 

Petroleiros fazem ato contra a 
privatização no Rio de Janeiro

Petroleiros de todo o País farão 
um grande ato contra a privatiza-
ção e o desmonte da Petrobrás no 
dia 26 de abril. A manifestação, 
organizada pela FUP juntamente 
com movimentos sociais, acontece-
rá em frente ao Edifício Sede da 
Petrobrás (Edise), no Rio de Janeiro.

O Sindipetro/MG fornecerá 
transporte rodoviário e alimenta-
ção aos petroleiros que tenham 
interesse em participar do ato. Por 
isso, os interessados devem procu-

rar a secretaria do Sindicato (pelo 
telefone 2515 5555) ou o diretor 
Eduardo de Souza Guilherme (pelo 
número (31) 9 8417 6141) até o dia 
24 de abril. Também é necessário 
enviar nome completo, número 
dodocumento de identidade e 
telefone celular para o e-mail: 
secretaria@sindipetromg.org.br 
até a mesma data.

O ônibus sairá da sede do 
Sindicato (avenida Barbacena, 242, 
Barro Preto) na noite do dia 25 de 

abril. O ato está previsto para ter 
início às 10 horas do dia 26 e o 
retorno a Belo Horizonte ocorrerá 
na noite do mesmo dia. 

Diretoria Colegiada: Alas Castro, Alexandre Finamori, Aluízio Castro, Anselmo Braga, Carlos Roberto, Cristiane Reis, Cristiano Almeida, Edson Ferreira, Eduardo de 
Sousa, Felipe Pinheiro, Joaquim Monteiro, Julionor Quintela, Leopoldino Martins, Letícia Staela, Márcia Nazaré, Edna Vieira, Orlando Carlos, Osvalmir de Almeida, 

Paulo Valamiel, Ronaldo Marques, Salvador Cantão, Thiago Marinho, Vinícius Costa e Wender Destro. 

Jornalistas: Nathália Barreto - 3426/ES e Thaís Mota - 15616/MG 
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