
                                                                                                     

  

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE  

 

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, por deliberação da Diretoria Executiva, aqui 

representada pelo seu Coordenador Geral, Sr. JAIRO BATISTA SILVA SANTOS, vem retificar o 

Edital de Convocação ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, publicado no dia 06 de 

novembro de 2020, para incluir uma seção da assembleia, mantida a seção no CEPE 2004, 

localizado na Avenida Octávio Mangabeira, 4099, Praia da Armação – Salvador – BA, no dia 12 

de novembro, às 19:00hs, em primeira convocação, e às 19 30hs, e acrescido a seção para o 

dia 16 de novembro de 2020, às 19:00hs, em primeira convocação, e às 19 30hs,  em segunda 

convocação com os presentes, na sede do Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia – 

SINDIPETRO _ BA, localizado na Rua Boulevard América, 55 – Jardim Baiano – Nazaré- 

Salvador-Ba, na forma do Estatuto. Na AGE será objeto de apreciação e deliberação a seguinte 

ordem do dia: I – Apreciar e deliberar a proposta de minuta apresentada pela Empresa para 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) especifica para tratar da tabela de turno, com autorização 

ao Sindicato para assinatura em caso de aprovação; II -Apreciar e deliberar a proposta de PLR 

apresentada pela Petrobras e o indicativo de rejeição encaminhado pela FUP; III– Aprovar 

desconto de assistencial de 2% (dois por cento) sobre o salário líquido, para custear uma 

campanha nacional unificada de mídia contra a privatização das empresas públicas e em 

defesa dos serviços públicos, sendo 1,0% (um por cento) repassado para o Sindicato dos 

Petroleiros do Estado da Bahia - Sindipetro-Bahia e 1,0% (um por cento) para a Federação 

única dos Petroleiros - FUP, a ser descontado em folha de pagamento de todos os empregados 

do Sistema Petrobras durante os próximos quatro meses, com direito de oposição. Salvador-

Bahia, 11 de novembro de 2020, Coordenador Geral, Jairo Batista Silva Santos. 


