EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIPETROBAHIA, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 15.532.855/0001-30, sediada à
Boulevard América 55, Jardim Baiano – Nazaré, Salvador (BA), CEP: 40.050320, em conformidade com as disposições estatutárias e legais, vem por seu
Coordenador Geral, Sr. Jairo Batista Silva Santos, convocar os trabalhadores
empregados do Sistema Petrobrás, para participarem da ASSEMBLÉIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS - AGES, que serão realizadas nos dias 15, 17, 20 e 23 de
dezembro do corrente ano, de forma presencial, na portaria da RLAM, nos dias 18,
21 e 22 de dezembro do corrente ano, de forma presencial, na portaria da
Transpetro e no dia 21 de dezembro de forma telepresencial para as demais
Unidades, em link a ser disponibilizado previamente, nas seguintes datas e
horários, com segunda convocação trinta minutos após a primeira, com os
presentes, na forma do Estatuto: Terça-feira (15/12) às 19:30 na RLAM, para a
Turma E; Quinta-feira (17/12) às 06:30 na RLAM, para a Turma D e
Administrativo; Domingo (20/12), na RLAM, às 06:30 para a Turma C e às 07:30
para a Turma B; Quarta-feira (23/12), às 06:30 na RLAM para a Turma A; Sextafeira (18/12) às 7h na Transpetro, para as Turmas E e D; Terça-feira (22/12) na
Transpetro, às 7h para as Turmas B e A e às 19h para a Turma C; Segunda-feira
(21/12) telepresencialmente, às 19:30 em primeira convocação e 20h em
segunda, para as demais Unidades. Nas seções das AGES supramencionadas serão
objeto de apreciação e deliberação a seguinte ordem do dia: I – Apreciar e
deliberar pela aprovação do acordo de PLRs para os anos de 2021/2022; II - tratar
e aprovar mobilizações contra a privatização do Sistema Petrobrás, por direitos,
empregos e pela vida, com datas a serem definidas pela FUP e seus sindicatos,
inclusive, deflagração de greve, com autorização ao Sindipetro Bahia para informar
a empresa o seu inicio e duração na forma da Lei. Salvador-Bahia, 14 de dezembro
de 2020, Coordenador Geral, Jairo Batista Silva Santos.

