
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIPETRO-BAHIA, entidade 

sindical inscrita no CNPJ: 15.532.855/0001-30, sediada no Boulevard América, nº 55, 

Jardim Baiano – Nazaré, Salvador (BA), CEP: 40.050-320, em conformidade com as 

disposições estatutárias e legais vem, por seu Coordenador Geral, Sr. JAIRO BATISTA 

SILVA SANTOS, convocar os trabalhadores empregados das empresas do Sistema 

Petrobras situadas no estado da Bahia, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA – AGE a ser realizada em diversas seções, respectivamente, nos dias 

22, 23, 24, 25, 27 e 28 de janeiro do corrente ano, nas portarias principais das 

seguintes Empresas / Unidades / Bases Operacionais / Imóveis, nas seguintes datas e 

horários em primeira convocação, e trinta minutos após em segunda convocação, na 

forma do seu estatuto social: No dia 22 de janeiro: às 07h00min em BÁLSAMO, às 

07h30min na RLAM/UTE-CF (T3), às 12h00min em ARAÇAS e às 15h30min na 

RLAM/UTE-CF (T3); No dia 23 de janeiro: às 07h00min na TRANSPETRO/TEMADRE, às 

12h00min em SANTIAGO, às 13h30min na TRANSPETRO JEQUIÉ e às 16h30min na 

RLAM (ADM); No dia 24 de janeiro: às 07h00min em TAQUIPE, às 07h30min na RLAM 

(T5), às 13h30min na TRANSPETRO/ITABUNA e às 15h30min na RLAM (T1); No dia 25 

de janeiro: às 07h30min na RLAM (T2); No dia 27 de janeiro: às 07h00min na OPCAN, 

às 10h00min na PBIO e às 13h00min no EDIBA; No dia 28 de janeiro: às 07h00min em 

Buracica, às 07h00min na TRANSPETRO/CAMAPARI, às 12h00min em MIRANGA e às 

12h00min na TRANSPETRO/CATU. Nas seções da AGE supra serão objeto de discussão 

e deliberação a seguinte ordem do dia: I – Tratar e deliberar sobre a deflagração de 

greve por prazo indeterminado a partir de 00h01min (1º minuto) do dia 1º de 

fevereiro de 2020 em razão do descumprimento, pela empresa, da Cláusula 26 do ACT 

2019/2020 relativamente aos empregados da Araucária Nitrogenados, bem como 

objetivando o respeito aos fóruns de negociações instituídos pelo ACT. Salvador-BA, 20 

de janeiro de 2020. Coordenador Geral, Jairo Batista Silva Santos; 


