
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 assembleia nos 
dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, na portaria da Refinaria Gabriel Passos-Betim/MG para deliberar sobre as seguintes pautas:

1 - Reforma da Previdência: seguir as orientações da Central Única dos Trabalhadores (CUT Minas) na campanha "Se botar para 
votar não volta";
2 - aprovação de paralisação de 24 horas no dia 20 de fevereiro de 2018, contra a parada da RLAM/sucateamento da Petrobrás;

Belo Horizonte-MG, 15 de fevereiro de 2018

ANSELMO LUCIANO DA SILVA BRAGA
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de Minas Gerais – SINDIPETRO-MG

DATA
 

GRUPO
 

HORÁRIO
 15/02

 
(quinta-feira)

 
G4

 
23h30

 
16/02 (sexta-feira)  G2 e HA 7h30 

16/02 (sexta-feira)  G1 15h30 

*Demais grupos estão convocados para qualquer um dos dias de assembleia
 

 
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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Nesta quinta (15) e sexta-feira 
(16), o Sindipetro/MG fará assem-
bleias com os trabalhadores da 
Regap, Termelétrica Aureliano 
Chaves e Transpetro para debater 
mobilizações da categoria petrolei-
ra acerca da votação da Reforma da 
Previdência.

A categoria irá avaliar se seguirá 
ou não orientações da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT 
Minas) acerca da campanha "Se 
botar para votar não volta", que é 
contra a proposta de Reforma da 
Previdência. 

A medida deve ser colocada em 
votação na Câmara dos Deputados 
na próxima segunda-feira (19). 
Nesse caso, se a categoria aprovar o 

indicativo do Sindipetro/MG, então 
haverá greve de 24 horas contra a 
Reforma. Também estão previstos 
atos e paralisações em todo o País.

Caso a votação no Congresso 
seja adiada mas o indicativo apro-
vado, a categoria petroleira seguirá 
o indicativo da CU T Minas. 
alquer movimento indicado pela 
CUT Minas posteriormente, no que 
diz respeito à campanha contra a 
Reforma da Previdência, também 
estará automaticamente aprovado.

Nas assembleias, será votada 
ainda uma paralisação de 24 horas 
no dia 20 de fevereiro contra as 
operações de parada de produção 
da Refinaria Landulpho Alves - 
Mataripe (RLAM), na Bahia. O 

corte de carga da U-32, principal 
unidade de destilação da refinaria, 
está previsto para terça-feira (20).

A parada da RLAM acontece 
num quadro de forte redução da 
utilização do parque de refino 
nacional. Cinco refinarias da 
Petrobrás (RLAM, Reman, Reduc, 
Refap e RPCC), segundo dados do 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), já operam com utilização 
de capacidade inferior a 75%. 

Por isso, a categoria petroleira 
precisa se mobilizar em defesa de 
seus empregos e da Petrobrás como 
empresa integrada e propulsora do 
desenvolvimento nacional e contra 
a privatização do maior patrimônio 
do povo brasileiro. 
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