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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS 
ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente edital, faça-Pelo presente edital, faça-
mos saber que:mos saber que:

1. Da data e o local: Das 1. Da data e o local: Das 
19:00h do dia 07 de maio de 19:00h do dia 07 de maio de 
2023 às 18:00h do dia 12 de 2023 às 18:00h do dia 12 de 
maio de 2023, em Belo Ho-maio de 2023, em Belo Ho-
rizonte, Betim e Ibirité-MG; rizonte, Betim e Ibirité-MG; 
das 19h do dia 07 de maio das 19h do dia 07 de maio 
de 2023 às 18:00h do dia 11 de 2023 às 18:00h do dia 11 
de maio de 2023, em Mon-de maio de 2023, em Mon-
tes Claros-MG; das 19:00h tes Claros-MG; das 19:00h 
do dia 07 de maio de 2023 do dia 07 de maio de 2023 
às 18:00h do dia 11 de maio às 18:00h do dia 11 de maio 
de 2023, em Juiz de Fora-de 2023, em Juiz de Fora-
-MG, será realizada eleição -MG, será realizada eleição 
deste sindicato para com-deste sindicato para com-
posição da Diretoria Co-posição da Diretoria Co-
legiada e do Conselho Fis-legiada e do Conselho Fis-
cal, com seus respecti-cal, com seus respecti-
vos suplentes, para o exer-vos suplentes, para o exer-
cício de 2023 a 2026. Se-cício de 2023 a 2026. Se-
rão constituídas cinco me-rão constituídas cinco me-
sas coletoras de votos, a sa-sas coletoras de votos, a sa-
ber: uma fixa na Sede Social ber: uma fixa na Sede Social 
desta Entidade, no horário desta Entidade, no horário 
de 09:00h às 18:00h, de se-de 09:00h às 18:00h, de se-
gunda-feira (08 de maio de gunda-feira (08 de maio de 
2023) à sexta-feira (12 de 2023) à sexta-feira (12 de 
maio de 2023); uma itine-maio de 2023); uma itine-
rante, que circulará no in-rante, que circulará no in-
terior da Refinaria Gabriel terior da Refinaria Gabriel 
Passos – REGAP, em Betim Passos – REGAP, em Betim 
/MG, no CEPE (Clube dos /MG, no CEPE (Clube dos 
Empregados da Petrobras) Empregados da Petrobras) 
em Ibirité/MG, e na Usina em Ibirité/MG, e na Usina 
Termelétrica deTermelétrica de

Ibirité (UTE-IBT) em Ibi-Ibirité (UTE-IBT) em Ibi-
rité/MG; outra urna itine-rité/MG; outra urna itine-
rante que deverá ir na Usina rante que deverá ir na Usina 
de Biodiesel Darcy Ribei-de Biodiesel Darcy Ribei-
ro, em Montes Claros/MG ro, em Montes Claros/MG 
entre às 19:00h do dia 07 entre às 19:00h do dia 07 
de maio de 2023 às 18:00h de maio de 2023 às 18:00h 

do dia 11 de maio de 2023; do dia 11 de maio de 2023; 
uma itinerante que deve-uma itinerante que deve-
rá ir a Juiz de Fora entre às rá ir a Juiz de Fora entre às 
19:00h do dia 07 de maio de 19:00h do dia 07 de maio de 
2023 às 18:00h do dia 11 de 2023 às 18:00h do dia 11 de 
maio de 2023; e uma fixa na maio de 2023; e uma fixa na 
Sede da Astap – Associação Sede da Astap – Associação 
dos Trabalhadores Aposen-dos Trabalhadores Aposen-
tados da Petrobras, no ho-tados da Petrobras, no ho-
rário de 09:00h às 16:00h, rário de 09:00h às 16:00h, 
de segunda-feira (8 de maio de segunda-feira (8 de maio 
de 2023) à sexta-feira (12 de de 2023) à sexta-feira (12 de 
maio de 2023). Os horários maio de 2023). Os horários 
relativos às urnas itinerantes relativos às urnas itinerantes 
serão definidos posterior-serão definidos posterior-
mente pela Comissão Elei-mente pela Comissão Elei-
toral levando-se em consi-toral levando-se em consi-
deração os horários de tra-deração os horários de tra-
balho em turno ininterrup-balho em turno ininterrup-
to de revezamento e admi-to de revezamento e admi-
nistrativo, garantindo amplo nistrativo, garantindo amplo 
conhecimento dos mesmos, conhecimento dos mesmos, 
pelas chapas inscritas.pelas chapas inscritas.

2. Do segundo escrutínio 2. Do segundo escrutínio 
e do desempate: Caso não e do desempate: Caso não 
seja atingido o quórum esta-seja atingido o quórum esta-
tutário na primeira votação, tutário na primeira votação, 
o segundo escrutínio se rea-o segundo escrutínio se rea-
lizará de acordo com a Co-lizará de acordo com a Co-
missão Eleitoralmissão Eleitoral

para que esta promova para que esta promova 
nova eleição. Em caso de nova eleição. Em caso de 
empate entre as chapas mais empate entre as chapas mais 
votadas realizar-se-ão no-votadas realizar-se-ão no-
vas eleições entre às 19:00h vas eleições entre às 19:00h 
do dia 21 de maio de 2023 às do dia 21 de maio de 2023 às 
18:00h do dia 26 de maio de 18:00h do dia 26 de maio de 
2023, nos mesmos horários 2023, nos mesmos horários 
e locais da primeira votação.e locais da primeira votação.

3. Do prazo de inscrição 3. Do prazo de inscrição 
das chapas: Fica aberto o das chapas: Fica aberto o 
prazo de 03 de fevereiro de prazo de 03 de fevereiro de 
2023 a 03 de março de 2023, 2023 a 03 de março de 2023, 
das 09:00h às 18:00h, exceto das 09:00h às 18:00h, exceto 

sábados, domingos e feria-sábados, domingos e feria-
dos, para o registro das cha-dos, para o registro das cha-
pas.pas.

4. Do local e dos docu-4. Do local e dos docu-
mentos exigidos para o re-mentos exigidos para o re-
gistro das chapas: O regis-gistro das chapas: O regis-
tro da chapa far-se-á exclu-tro da chapa far-se-á exclu-
sivamente na secretaria do sivamente na secretaria do 
sindicato, onde se encon-sindicato, onde se encon-
trará à disposição do inte-trará à disposição do inte-
ressados, pessoa habilitada ressados, pessoa habilitada 
para atendimento, presta-para atendimento, presta-
ção de informações concer-ção de informações concer-
nentes ao processo eleitoral, nentes ao processo eleitoral, 
recebimento de documen-recebimento de documen-
tação e fornecimento do re-tação e fornecimento do re-
cibo correspondente. Serão cibo correspondente. Serão 
solicitados os seguintes do-solicitados os seguintes do-
cumentos: a) Requerimen-cumentos: a) Requerimen-
to de registro de chapa, em to de registro de chapa, em 
03 (três) vias endereçadas à 03 (três) vias endereçadas à 
Comissão Eleitoral e assina-Comissão Eleitoral e assina-
do por quaisquer dosdo por quaisquer dos

candidatos que a integrem candidatos que a integrem 
(modelo à disposição na se-(modelo à disposição na se-
cretaria do sindicato); b) Fi-cretaria do sindicato); b) Fi-
cha de qualificação dos can-cha de qualificação dos can-
didatos, em 01 (uma) via didatos, em 01 (uma) via 
assinada (modelo à dispo-assinada (modelo à dispo-
sição na secretaria do sindi-sição na secretaria do sindi-
cato); c) Cópia da Carteira cato); c) Cópia da Carteira 
de Trabalho (CTPS), onde de Trabalho (CTPS), onde 
constam a qualificação ci-constam a qualificação ci-
vil, verso e anverso e o con-vil, verso e anverso e o con-
trato de trabalho em vigor. trato de trabalho em vigor. 
Havendo irregularidades na Havendo irregularidades na 
documentação apresentada, documentação apresentada, 
o interessado será notifica-o interessado será notifica-
do, pela Comissão Eleitoral, do, pela Comissão Eleitoral, 
para que promova a corre-para que promova a corre-
ção no prazo de 72 (setenta ção no prazo de 72 (setenta 
e duas) horas, sob pena de e duas) horas, sob pena de 
recusa de seu registro.recusa de seu registro.

5. Da composição das 5. Da composição das 

chapas: As chapas poderão chapas: As chapas poderão 
conter no mínimo 18 e no conter no mínimo 18 e no 
máximo 28 componentes. máximo 28 componentes. 
No ato da inscrição, a cha-No ato da inscrição, a cha-
pa deverá indicar o Coor-pa deverá indicar o Coor-
denador Geral e o Conse-denador Geral e o Conse-
lho Fiscal. Não será permi-lho Fiscal. Não será permi-
tida a acumulação de car-tida a acumulação de car-
gos na Diretoria Colegiada gos na Diretoria Colegiada 
e Conselho Fiscal, sob pena e Conselho Fiscal, sob pena 
de nulidade do registro da de nulidade do registro da 
chapa.chapa.

6. Da impugnação das 6. Da impugnação das 
candidaturas: A impugna-candidaturas: A impugna-
ção de candidaturas pode-ção de candidaturas pode-
rá ser feita no prazo de até rá ser feita no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, con-05 (cinco) dias úteis, con-
tados da publicação da rela-tados da publicação da rela-
ção nominal das chapas re-ção nominal das chapas re-
gistradas.gistradas.

7. Da posse da nova Dire-7. Da posse da nova Dire-
toria Colegiada e do Conse-toria Colegiada e do Conse-
lho Fiscal: A posse da nova lho Fiscal: A posse da nova 
Diretoria Colegiada e do Diretoria Colegiada e do 
Conselho Fiscal se dará no Conselho Fiscal se dará no 
dia 15 de junho de 2023.dia 15 de junho de 2023.

Comissão eleitoral: Fa-
brício Vieira Lopes, Eduar-
do Gomes Barreto, Osvaldo 
Mota da Silva e Enir Rosa da 
Silva.

O presente Edital está 
sendo publicado hoje, 
03/02/2023, no Jornal Brasil 
de Fato Minas Gerais.

Belo Horizonte, 03 de feve-
reiro de 2023.

ALEXANDRE FINAMORI 
FRANÇA BAPTISTA

COORDENADOR GERAL
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LLideranças sindicais ideranças sindicais 
dos petroleiros se reuniram dos petroleiros se reuniram 
com o novo presidente da com o novo presidente da 
Petrobrás, Jean Paul Prates, Petrobrás, Jean Paul Prates, 
no dia 27 de janeiro. A Fe-no dia 27 de janeiro. A Fe-
deração Única dos Petrolei-deração Única dos Petrolei-
ros (FUP) e seus sindicatos ros (FUP) e seus sindicatos 
entregaram um documento entregaram um documento 
a Prates com várias propos-a Prates com várias propos-
tas e deram início ao diálo-tas e deram início ao diálo-
go sobre a reconstrução da go sobre a reconstrução da 
empresa após o desmonte empresa após o desmonte 
nos últimos quatro anos. nos últimos quatro anos. 

A FUP reivindicou um A FUP reivindicou um 
calendário de reuniões para calendário de reuniões para 
debater contribuições para debater contribuições para 
o novo Plano Estratégico da o novo Plano Estratégico da 
Petrobrás. A proposta é que Petrobrás. A proposta é que 
seja instalado um processo seja instalado um processo 
de negociação permanente de negociação permanente 
com os gestores da empre-com os gestores da empre-
sa, tanto em nível nacional, sa, tanto em nível nacional, 
quanto local, com fortaleci-quanto local, com fortaleci-
mento dos Grupos de Tra-mento dos Grupos de Tra-
balhos e Comissões previs-balhos e Comissões previs-
tos no Acordo Coletivo de tos no Acordo Coletivo de 
Trabalho. Trabalho. 

O Sindipetro/MG anseia O Sindipetro/MG anseia 
que a nova gestão da Petro-que a nova gestão da Petro-

brás retome o diálogo com brás retome o diálogo com 
a categoria e realinhe a em-a categoria e realinhe a em-
presa aos seus compromis-presa aos seus compromis-
sos sociais com o povo bra-sos sociais com o povo bra-
sileiro. Isso passa por uma sileiro. Isso passa por uma 
política de valorização das política de valorização das 
trabalhadoras e trabalhado-trabalhadoras e trabalhado-
res; o fim do sucateamen-res; o fim do sucateamen-
to das unidades da empre-to das unidades da empre-
sa; o fim da política de Pre-sa; o fim da política de Pre-
ço de Paridade Internacio-ço de Paridade Internacio-
nal (PPI) para os combustí-nal (PPI) para os combustí-
veis; a redução no preço do veis; a redução no preço do 
gás de cozinha e a retomada gás de cozinha e a retomada 
de políticas ambientais e de de políticas ambientais e de 
transição energética.transição energética.

“Estamos retomando o “Estamos retomando o 
diálogo com a empresa a diálogo com a empresa a 
partir de uma gestão demo-partir de uma gestão demo-
crática, que escuta e conver-crática, que escuta e conver-
sa com a categoria. Conti-sa com a categoria. Conti-
nuaremos cobrando as pau-nuaremos cobrando as pau-
tas em defesa das trabalha-tas em defesa das trabalha-
doras e trabalhadores da ati-doras e trabalhadores da ati-
va e aposentados. Agora, va e aposentados. Agora, 
com uma direção disposta a com uma direção disposta a 
reconstruir a Petrobrás jun-reconstruir a Petrobrás jun-
to com a categoria”, afirma o to com a categoria”, afirma o 
coordenador-geral do Sin-coordenador-geral do Sin-
dipetro/MG, Alexandre Fi-dipetro/MG, Alexandre Fi-

Nova gestão da Petrobrás inicia 
diálogo com trabalhadores

namori. namori. 
Uma das questões bastan-Uma das questões bastan-

te enfatizadas pelos dirigen-te enfatizadas pelos dirigen-
tes sindicais, na reunião, fo-tes sindicais, na reunião, fo-
ram os ataques da antiga ram os ataques da antiga 
gestão contra os aposenta-gestão contra os aposenta-
dos e pensionistas, que estão dos e pensionistas, que estão 
sendo penalizados com co-sendo penalizados com co-
branças abusivas na AMS e branças abusivas na AMS e 
na Petros, a ponto de terem na Petros, a ponto de terem 
mais de 50% de seus con-mais de 50% de seus con-
tracheques comprometidos. tracheques comprometidos. 
A FUP cobrou a suspensão A FUP cobrou a suspensão 
imediata desses descontos.imediata desses descontos.

“Nos reunimos para afir-“Nos reunimos para afir-
mar que queremos partici-mar que queremos partici-
par do processo de recons-par do processo de recons-
trução da Petrobrás, o que trução da Petrobrás, o que 
não significa abrir mão da não significa abrir mão da 
nossa autonomia e indepen-nossa autonomia e indepen-
dência enquanto movimen-dência enquanto movimen-
to sindical classista. Nos-to sindical classista. Nos-
so DNA é de luta e resistên-so DNA é de luta e resistên-
cia. E é na luta que seguire-cia. E é na luta que seguire-
mos atuando pela reversão mos atuando pela reversão 
das privatizações, por uma das privatizações, por uma 
Petrobrás pública e por con-Petrobrás pública e por con-
dições dignas de trabalho dições dignas de trabalho 
para toda a categoria, ativa e para toda a categoria, ativa e 
aposentados, trabalhadores aposentados, trabalhadores 

próprios e terceirizados”, fri-próprios e terceirizados”, fri-
sou o coordenador da FUP, sou o coordenador da FUP, 
Deyvid Bacelar.Deyvid Bacelar.

Novo presidenteNovo presidente
Jean Paul Prates foi indi-Jean Paul Prates foi indi-

cado pelo presidente Lula cado pelo presidente Lula 
e aprovado pelo Conselho e aprovado pelo Conselho 
de Administração, no dia de Administração, no dia 
26/01, para presidir a Petro-26/01, para presidir a Petro-
brás. Ele possui vasta expe-brás. Ele possui vasta expe-
riência nas áreas de petróleo riência nas áreas de petróleo 
e gás e de energia renová-e gás e de energia renová-
vel e meio ambiente – com vel e meio ambiente – com 
participação de lutas em de-participação de lutas em de-
fesa da Petrobrás, além de fesa da Petrobrás, além de 
ter uma visão crítica sobre ter uma visão crítica sobre 
o Preço de Paridade de Im-o Preço de Paridade de Im-
portação (PPI). Como se-portação (PPI). Como se-
nador (PT/RN) foi presi-nador (PT/RN) foi presi-
dente da Frente Parlamen-dente da Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Pe-tar Mista em Defesa da Pe-
trobrás (que reúne mais de trobrás (que reúne mais de 
200 deputados e 40 senado-200 deputados e 40 senado-
res), tendo papel de desta-res), tendo papel de desta-
que, como relator, em proje-que, como relator, em proje-
to de lei que busca a criação to de lei que busca a criação 
de mecanismos para mini-de mecanismos para mini-
mizar os reajustes de preços mizar os reajustes de preços 
dos combustíveis.dos combustíveis.


