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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 à Lei 7.783/89, convoca a categoria dos profissionais 

empregados da empresa estatal PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, lotados na Usina Termelétrica de 

Juiz de Fora, para assembleia única para todos os trabalhadores e trabalhadoras da unidade, a ser 

realizada em 26 de agosto de 2022, presencialmente, na portaria da Usina Termelétrica de Juiz de 

Fora, às 07 horas, para debater e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 

I. Rejeitar a 3ª Contraproposta apresentada pela Petrobrás e subsidiárias; 

 

II. Intensificar as mobilizações, com realização de paralisações pipoca, operações padrão por 

segurança e outras ações que serão realizadas com a participação da base 

 

III. Referendar a cobrança já feita pela FUP de prorrogação do ACT até o fim das negociações, 

com garantia da data-base; 

 

IV. Autorizar a FUP a retomar as negociações, priorizando a defesa de 5 pontos que atacam 

diretamente o ACT, sendo eles: 

 

a. Garantia de emprego no Sistema Petrobrás; 

b. Manutenção do Acordo Regional do NF (Dia de Desembarque, Turno da 

Manutenção e Auxílio Deslocamento) 

c. Limite de 13% para descontos da AMS; 

d. Preservação dos adicionais de gasodutos e da operação da mestra nacional 

(Transpetro); 
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e. Fim dos ataques à organização sindical. 

f. Manutenção da relação trabalho x folga em 1 x 1,5, no regime de turno de 12h nos 
prédios administrativos 
 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________ 
ALEXANDRE FINAMORI FRANÇA BAPTISTA 

COORDENADOR GERAL 
Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Destilação 

E Refinação De Petróleo De Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 


