
Na segunda-feira, 29, a Diretoria Execu-
tiva do Unificado se reuniu para avaliar a 
postura da Petrobrás na mesa de negociação 
e estabelecer um calendário de mobilizações 
para preparar a categoria para a grande 
batalha do Acordo Coletivo. No dia seguinte, 
a direção sindical começou a realizar atos 
nas unidades e a recepção foi das melhores 
possíveis. 

Na terça, 30, ocorreram atos nos terminais 
da Transpetro de São Caetano do Sul e Gua-
rulhos, na quarta, no Terminal de Barueri, no 
dia 1 de agosto, as mobilizações aconteceram 
em Guararema e na UTE Fernando Gasparian. 
A semana terminou com atos no novo prédio 
do Coworking e no Edisp 2. 

Durante esta semana ainda estão previstas 
atividades no Osbra.  

Esses atos seguem um cronograma nacio-
nal definido pela FUP e FNP. “Neste momento, 
estamos todos juntos em defesa da Petrobrás 
pública e de nossos direitos”, enfatizou o 

coordenador do Unificado, Juliano Deptula, 
durante mobilização ocorrida no dia 31, na 
Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em 
Cubatão, base da FNP. Por mais de duas ho-
ras, cerca de 1.000 trabalhadores, próprios e 
terceiros, permaneceram em frente à portaria 
dialogando com as direções sindicais sobre o 
atual cenário da campanha salarial.

Nacionalmente, a semana será dedicada a 
mobilizações no maior número de unidades 
possível. Diretores do Unificado participa-

ram de atos em vários estados, como no 
ato ocorrido na Refinaria Abreu e Lima. Em 
todos os cantos do país, petroleiros e pe-
troleiras estão dizendo NÃO à privatização 
e pressionando para manter as conquistas 
do Acordo Coletivo.

Seminário de greve
Nesta semana, nos dias 6 e 7, acontece 

no Rio de Janeiro, o Seminário Nacional de 
Qualificação de greve, envolvendo todos os 
sindicatos da FUP. “A atual direção da com-
panhia e o governo Bolsonaro estão promo-
vendo os maiores ataques à empresa e aos 
direitos trabalhistas da história da Petrobrás. 
Resistimos no passado e vamos resistir nova-
mente, enquanto, todos os países produtores 
de petróleo protegem suas reservas e querem 
ter empresas nacionais fortes, o governo 
brasileiro entrega nossas reservas e destrói 
a maior companhia do país, não podemos e 
não vamos aceitar isso”, afirma a diretora 
do Unificado e da FUP, Cibele Vieira.

NESTA SEMANA, NOS DIAS 
6 E 7, ACONTECE
NO RIO DE JANEIRO, O 
SEMINÁRIO NACIONAL DE 
QUALIFICAÇÃO DE GREVE, 
ENVOLVENDO TODOS OS 
SINDICATOS DA FUP
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CAMPANHA SALARIAL

Mobilizações e seminário nacional 
apontam o caminho da GREVE



Fonte: Reuters/Investing.co
(http://bit.ly/2Owudcn)

A cúpula da Petrobrás estuda a 
transferência massiva de funcionários 
da Transpetro, segundo um documen-
to visto pela Reuters, em um sinal de 
que a companhia pode estar se pre-
parando para mais privatizações de 
ativos. O departamento de Recursos 
Humanos da Petrobrás e a Transpe-

tro estão desenvolvendo um "plano de 
ação para a avaliação e possível re-
torno dos (empregados) cedidos para 
sua empresa de origem", segundo o 
documento, com data de 24 de julho.

Um processo similar ocorreu com 
BR Distribuidora, segundo duas fon-
tes com conhecimento do assunto, 
antes da privatização da empresa no 
mês passado.

Desde o ano 2000, a cada quatro 
anos, camponesas de todos os estados 
marcham inspiradas pela história de 
Margarida Maria Alves, liderança as-
sassinada por defender os direitos de 
trabalhadoras/es rurais.

A Marcha se constrói a partir do 
processo formativo, de debate, ação 
política e mobilização, desenvolvido 
pelas mulheres desde suas comunida-
des, municípios e estados, até chegar 

às ruas da capital do país. Este ano, 
a Marcha se concentra em Brasília, no 
dia 14 de agosto.

 Desde o seu surgimento, a Marcha 
vem se construindo como a maior e 
mais efetiva ação de luta das mu-
lheres do campo, da floresta e das 
águas, contra a exploração, a domi-
nação e todas as formas de violência 
e em favor de igualdade, autonomia 
e liberdade para as mulheres.

Mais de três mil  pessoas 
compareceram na noite de 30 d julho, à 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 
no Rio de Janeiro, em solidariedade ao 
editor e fundador do site The Intercept 
Brasil, Glenn Greenwald. O jornalista 
está sendo ameaçado de prisão e 
deportação pelo governo Bolsonaro, 
em um gravíssimo ataque à liberdade 
de imprensa. 

A FUP esteve presente, junto com 

diversas entidades da sociedade civil 
organizada. O diretor da Federação, 
Deyvid Bacelar, denunciou a articulação 
da Lava Jato com a entrega do pré-sal 
e da Petrobrás.  Ao concluir a sua fala, 
Deyvid entregou um jaleco da Petrobrás 
ao jornalista Glenn Greenwald, 
reafirmando o apoio e solidariedade 
dos petroleiros ao importante e corajoso 
trabalho que a equipe do The Intercept 
Brasil vem realizando.

A CUT, demais centrais, as frentes 
Brasil popular e Povo sem medo, além 
entidades estudantis e de movimentos 
sociais e populares convocam a popu-
lação para saírem às ruas no dia 13 
de agosto, para grandes mobilizações 
contra a reforma da Previdência.  

Desde as paralisações dos dias 15 e 
30 de maio, o movimento sindical vem 
conversando com trabalhadores de 
todo país, mostrando quanto se per-
de com essa reforma, que só beneficia 

empresários e o setor financeiro. A Câ-
mara Federal aprovou, em primeira vo-
tação, pontos como a obrigatoriedade 
da idade mínima (65 para nos homens 
e 62 para as mulheres), mudança nos 
cálculos dos benefícios para reduzir os 
valores, das pensões para as viúvas e 
até para os aposentados por invalidez, 
retirar de mais de 13 milhões de traba-
lhadores e trabalhadoras com carteira 
assinada o abono salarial, entre outras 
consideráveis perdas.

DIREÇÃO DA PETROBRÁS ESTUDA REDUÇÃO DE PESSOAL TRANSPETRO

ORGANIZAÇÃO ESPERA 100 MIL PESSOAS EM BRASÍLIA

EM ATO NA ABI, PETROLEIROS DENUNCIAM ARTICULAÇÃO DA 
LAVA JATO PARA ENTREGA DA PETROBRÁS E DO PRÉ-SAL
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Transpetro também está na mira dos privatistas

Povo novamente nas ruas contra a reforma da Previdência

Mais de 3 mil pessoas acompanharam o ato 

DIA 13 É MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A REFORMA DA PREVIÊNCIA
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