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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS
Pelo presente edital, a diretoria colegiada do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, Goiás 
e Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob N° 07.550.157.0001-30, em conformidade com as disposições constan-
tes no artigo 57, do Estatuto do Sindicato, convoca os trabalhadores da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS 
e Petrobrás Transporte S/A – TRANSPETRO, para assembleias gerais extraordinárias a serem realizadas nos 
dias, horários e locais abaixo discriminados, para discutir, apreciar e deliberar sobre a seguinte pauta:) 1) 
Aprovação da pauta local, composta dos seguintes itens: a) Número Mínimo e Efetivo; b) Pagamento 
das Homologações; c) Extinção do Saldo AF; d) Critérios objetivos e transparentes para mudança de ênfase e 
transferências; e) Restituição integral dos valores cobrados e fim dos descontos da AMS até o encerramento 
das negociações; f) Manutenção das atividades executadas por trabalhadores próprios - Fim da terceirização 
das atribuições e tarefas inerentes aos cargos do quadro de trabalhadores próprios da Petrobrás, g) Segurança 
Operacional - Elaboração de um plano emergencial com participação do sindicato com o objetivo de conter a 
crescente de acidentes e incidentes operacionais ou não na Replan, 2) Greve, por tempo indeterminado e 
avaliação diária, com data de início a ser definida pela direção do Sindicato e 3) Assembleia per-
manente.

REPLAN
Segunda-feira, 22/02
07h - Grupo 5
19h - Grupo 4

Terça-feira, 23/03
18h - Assembleia Virtual
https://meet.google.com/ysh-awpw-zkd

Quarta-feira, 24/02
15h - Presencial na sede Regional Campi-
nas - Rua Cônego Manoel Garcia , 1010

Quinta-feira, 25/02
07h - Grupo 1 e HA

Juliano Deptula Lima - Coordenador Geral

Sexta-feira, 26/02
19h - Grupo 2

Sábado, 27/02
7h - Grupo 3

Obs.: As assembleias serão realizadas na portaria da unidade, exceto as com indicação de local específico.
Todas as assembleias ocorrerão em segunda convocação nos horários divulgados acima.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2021.


