
Durante duas semanas, dirigentes da FUP 
e da FNP realizaram diversas reuniões com 
representantes da empresa para debater pon-
tos importantes da pauta de reinvindicação.

Na reunião ocorrida no dia 2, foram discuti-
dos segurança no emprego, relações sindicais 
e terceirização; as federações voltaram a de-
fender a manutenção dos direitos pactuados 
no atual Acordo Coletivo de Trabalho, mas 
a Petrobrás insiste em acabar com 15 das 
atuais 17 cláusulas dos capítulos que tratam 
destes pontos. Os dirigentes voltaram a se 
reunir com a empresa no dia seguinte para 
buscar um entendimento.

A intenção dos gestores é clara: rebaixar 
o ACT para deixar o caminho livre para a 
privatização, sem garantia de direitos, nem 
de empregos.

Na tarde da quinta-feira, 4, a Gestão de 
Pessoas encaminhou um documento de oito 
páginas com a nova “proposta”. Para o coor-
denador nacional da FUP, José Maria Rangel, 
“a proposta da Petrobrás é uma afronta aos 

trabalhadores”. Rangel e o coordenador da 
FNP, Adaedson da Costa, gravaram um ví-
deo logo após a saída da reunião. Acesse 
https://www.fup.org.br/ultimas-noticias/
item/24177-conselho-deliberativo-da-fu-
p-debate-nesta-sexta-rumos-da-campa-
nha-reivindicatoria e confira o que disseram 
os dirigentes. 

A contraproposta apresentada pela empresa 
propõe reajuste de 1%, mantém o corte de 
diversos direitos, rebaixa direitos conquistados 
e aponta para uma drástica redução do custo 
de mão obra. “Essa proposta é inaceitável 
para a direção do Unificado, vamos discutir 

nacionalmente e convocar a categoria para se 
posicionar, se mobilizar e preparar os próximos 
passos desta batalha”, avalia o coordenador 
do Unificado, Juliano Deptula.

Acesse a página do Unificado (www.sin-
dipetrosp.org.br) para conferir a íntegra do 
documento encaminhado pela Petrobrás.

Reunião do Conselho Deliberativo
Na sexta-feira, 5, o Conselho Deliberativo 

da FUP (composto pela direção executiva da 
entidade mais representantes de todos os 
sindicatos) se reuniu no Rio de Janeiro para 
discutir a proposta apresentada pela Gestão 
de Pessoas e debater a continuidade da cam-
panha salarial. 

Até o fechamento deste boletim, a reunião 
não havia terminado. Acesse a página do Uni-
ficado para saber o resultado da reunião 
do CD e o que as entidades sindicais estão 
propondo para a continuidade da campanha 
salarial. 

Não existe saída individual, a luta é de 
todos nós! 

A direção do Unificado convida 
os trabalhadores da ativa e apo-
sentados para a assembleia que irá 
eleger os delegados aos congressos 

estadual e nacional da CUT. 
A assembleia ocorre nesta quar-

ta-feira, dia 10, às 13 horas, em 
primeira convocação, e às 15 horas, 

em segunda convocação, na Sede 
Regional São Paulo, Viaduto Nove 
de Julho, 160 conj. 2E – Centro – São 
Paulo – SP. 

A PROPOSTA APRESENTADA 
PELA EMPRESA FALA EM 
REAJUSTE DE 1%, MANTÉM O 
CORTE DE DIVERSOS DIREITOS 
E APONTA PARA A REDUÇÃO DO 
CUSTO DA MÃO DE OBRA
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Treinamento na Recap

Ação benefi ciou 313 petroleiros

Atual sede do Edisp 2

Maior rede de postos de gasolina 
do país com 8.200 postos de serviços 
e mais de 1.200 lojas de conveniên-
cia, a BR Distribuidora foi oficial-
mente colocada à venda no dia 3 de 
julho, quando a direção da Petrobrás 
encaminhou à CVM (Comissão de Va-
lores Mobiliários) pedido de oferta 
de distribuição secundária de 291,3 
milhões de ações da BR. Conforme 
o prospecto preliminar a Petrobrás 

buscará vender de 25% a 33,75% do 
capital social da subsidiária, o que 
na prática significa a privatização da 
Distribuidora. Atualmente, a Petro-
brás detém 71,25% de participação 
na subsidiária.

Além do controle da BR, a gestão 
White Castel anunciou a venda da to-
talidade da participação em 14 cam-
pos maduros localizados na Bahia e 
de 50% de seu parque de refino.

O movimento na Regional Campinas 
foi intenso no dia 27 de junho,, pois 
centenas de petroleiros da ativa e apo-
sentados foram receber o pagamento 
da ação do Minutinho (Minutex). Após 
15 anos de tramitação do processo, a 
Justiça finalmente determinou que a 
Petrobrás pague os valores devidos aos 
trabalhadores. A soma totaliza cerca 
de R$ 8,8 milhões e a ação beneficia 
313 petroleiros.

Muitos dos contemplados afirmaram 
que não esperavam por esse recebi-
mento agora e ficaram felizes com a 
notícia. Foi o caso de Paulo Henrique 
Dolce, do Craqueamento. “Eu não con-
tava com esse dinheiro, que veio em 
boa hora e que vai ajudar a finalizar a 
construção da minha casa”, comentou. 
O petroleiro, que mora em Campinas, 
está de mudança para a nova residên-
cia em Paulínia.

Após dois meses de cobrança por 
parte do Sindicato, a Gerência do 
Compartilhado finalmente agendou 
uma reunião, ocorrida na quinta-
feira, 4, para debater a mudança dos 
empregados do prédio do Edisp 2.  

Os dirigentes sindicais questionaram 
a postura da empresa de demorar em 
responder aos ofícios do Sindicato. “Isso 
passa a impressão de descaso com os 
trabalhadores”, afirmou o coordenador 
da Regional São Paulo, Felipe Grubba. 
A gerência informou que houve falha 

da gestão e se comprometeu a dar 
mais celeridade nas respostas aos 
questionamentos da categoria.

A empresa propôs um prédio que 
fica cerca de 1,5 quilômetro da estação 
Utinga da CPTM, em um trajeto com 
pontos mais ermos e inseguros. 

“Ficou acordado a realização de 
reuniões periódicas pra tratarmos 
desse processo, buscando encontrar um 
lugar que melhor atenda às principais 
preocupações dos trabalhadores”, 
finalizou Grubba.

Na terça-feira, 2 de julho, comemo-
rou-se o Dia do Brigadista, uma das 
funções mais importantes na Petrobrás 
para garantir a segurança das insta-
lações e dos petroleiros. O técnico em 
segurança da Replan Aparecido Daniel 
Baldória é voluntário na brigada há 27 
anos e, nessas quase três décadas de 
atuação, conta que já enfrentou situa-
ções muito difíceis. “A primeira grande 
emergência que atendi foi um incêndio 
em 1993, que durou várias horas, e o 

caso mais grave foi a explosão do ano 
passado”, lembra Baldória.

O primeiro caso relatado pelo bri-
gadista aconteceu em janeiro de 1993, 
quando um reservatório com 15 mi-
lhões de litros de óleo diesel foi atingido 
por um raio e pegou fogo por 12 horas. 
Já o acidente mais grave da história 
da refinaria ocorreu em agosto do ano 
passado. Após uma explosão, houve 
um grande incêndio nas unidades de 
Craqueamento e Destilação.

BR DISTRIBUIDORA NO PAREDÃO

PETROLEIROS RECEBEM PAGAMENTO DA AÇÃO DO MINUTINHO

COMPARTILHADO FINALMENTE DISCUTE MUDANÇAS NO EDISP 2
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Castello Branco entrega o fi lé e deixa o osso

a semana2 


