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Petroleiros de Caxias em greve
por tempo indeterminado

Por volta das 23 horas do dia 16 de
outubro de 2013, a direção sindical já
havia dominado o movimento e a
greve foi deflagrada por tempo
indeterminado.
No embate preliminar durante a
instalação da greve houve tentativas
pela gerência da Reduc de liberar o
retorno dos ônibus do HA mediante a
liberação do sindicato para a entrada
de uma carreta de transporte do Coque.
Confiando na palavra do gerente, foi
permitido a entrada da carreta, mas em
seguida o gerente não cumpriu a parte
dele e os ônibus não foram liberados
para o retorno do pessoal. Por conta
disso, o trânsito engarrafou e a polícia
foi chamada, mas não houve sucesso
nas negociações.
Numa demonstração histórica para
a categoria, os companheiros da
Termorio, Termoelétrica Leonel
Brizola, aderiram ao movimento
grevista, onde 100% da operação e
manutenção desceram aos ônibus e
logo após a concentração se
deslocaram para o Arco da Reduc. Ali,
toda a categoria pode ouvir alto e em
bom som que os companheiros da
Termorio só agora se integraram de
fato ao Sistema Petrobras.

Companheiros da Reduc
aderiram totalmente a greve

Pauta do dia na
Reduc, Tecam e
Termorio
- Dia 18/10, às 7 horas,
concentração na Porta da Reduc e
definição da ordem do dia.
- Às 15 horas recepção do
turno;
- Às 18 horas reunião de
organização da greve no
acampamento Reduc;
- Às 23 horas recepção do
turno.
TECAM, 100% dos ônibus próprios e
terceirizados não entraram e o pessoal
voltou para casa em carros
disponibilizados pelo Sindipetro Caxias

Termorio, 100% de adesão dos companheiros dos
ônibus que aderiram a manifestação no Arco da Reduc
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QUADRO NACIONAL DA GREVE
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