
 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

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

entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 15.532.855/0001-30, sediada à Boulevard 

América 55, Jardim Baiano – Nazaré, Salvador (BA), CEP: 40.050-320, em 

conformidade com as disposições estatutárias e legais, por deliberação de sua diretoria 

diante da resposta apresentada pela Petrobras através do RH 0020/2021, de 08 de 

setembro de 2021, ao Oficio Ct SG 192/2021 deste Sindicato, quando informa que a 

tabela de turnos de 3x2 (três dias de trabalho e dois dias de descanso) novamente será 

imposta, unilateralmente, aos trabalhadores pela Petrobrás, a partir de 1º de outubro de 

2021, que vem, por seu Coordenador Geral, Sr. JAIRO BATISTA SILVA SANTOS, 

nos termos do estatuto social, convocar os empregados da estatal Petróleo Brasileiro 

S.A. – Petrobrás, lotados em sua base territorial -, para Assembleia Geral Extraordinária, 

nos seguintes dias,  dia 17 de setembro(sexta-feira) ás 20:00hs TURMA C, no dia  19 

de setembro (domingo) ás 08:00hs TURMA E, no dia  20 de setembro (segunda-

feira) ás 20:00hs TURMA A,  no dia 22 de setembro (quarta-feira) ás 08:00hs 

TURMA D, no dia 23 de setembro (quinta-feira) ás 20:00hs TURMA B na portaria 

principal da Refinaria Landulpho Alves - RLAM observando o quórum estatutário em 

1ª chamada e com o quórum dos presentes em 2ª chamada. Para tratar e deliberar a 

seguinte ordem do dia: A – Rejeição da tabela 3x2 implantada unilateralmente pela 

Petrobrás;  B – Reiterar a tabela aprovada em assembleia da categoria e aprovar que 

seja cobrado administrativamente, judicialmente, ou por mobilizações e manifestações 

públicas, a imediata implementação do acordo firmado no TST, que garante aos 

sindicatos a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, com as tabelas escolhidas 

legitimamente pelos trabalhadores nas suas respectivas assembleias, e; C – 

Mobilização da categoria com o corte do apoio operacional nas folgas, a fim de garantir 

o cumprimento do acordado no TST pela Companhia. Salvador, 13 de setembro de 21. 

Coordenador Geral, Jairo Batista Silva Santos. 

 

 

 


