
 

 

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, ativos e aposentados, das empresas do Sistema Petrobras 

(Petrobras, Transpetro, PBIO e Termobahia) situadas no estado da Bahia, 

para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE, a ser 

realizada no CEPE CLUBE 2004 da Bahia, localizado na Av. Octávio 

Mangabeira, 4099 - Armação, Salvador - BA, 41750-240, no dia 27 de agosto de 

2022, sábado, às 09h00min em primeira convocação e às 09h30min em segunda 

convocação, na forma do Estatuto Social. Na AGE será objeto a seguinte ordem 

do dia: I – Discussão e deliberação acerca da 3ª contraproposta apresentada 

pela Petrobras e subsidiárias, bem como o indicativo da FUP de sua rejeição; II 

– Discussão e deliberação acerca da possibilidade de se intensificar as 

mobilizações, com realização de paralizações pipoca, operações padrão por 

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

– Discussão e deliberação acerca da possibilidade de se referendar a cobrança 

já feita pela FUP de prorrogação do ACT até o fim das negociações, com garantia 

da data-base; IV – Discutir a autorização da FUP a retomar as negociações, 

diretamente com o RH ou sob mediação do TST, priorizando a defesa de 6 

pontos que atacam diretamente o ACT, sendo eles: 1. Garantia de emprego no 

Sistema Petrobrás; 2. Manutenção do Acordo Regional do NF (Dia de 

Desembarque, Turno da Manutenção e Auxílio Deslocamento) 3. Limite de 13% 

para descontos da AMS. Salvador/BA, 23 de agosto de 2022. Coordenador 

Geral, Jairo Batista Silva Santos. 


