
O Conselho Deliberativo da FUP, órgão 
composto pela executiva da Federação e por 
representantes de todos os sindicatos filiados, 
esteve reunida no Rio de Janeiro na semana 
passada para avaliar a terceira contraproposta 
apresentada pela direção da Petrobrás, após 
a anterior ter sido amplamente rejeitada em 
todos os cantos do país.

A companhia, no entanto, pouco ou nada 
avançou na última rodada de negociação, 
a proposta apresentada continua a cortar 
diversos direitos, aprofundar a precarização 
do trabalho, e enfraquecer o Acordo Coletivo. 
“Essa estratégia da gestão, como já foi denun-
ciado pelo Sindicato, visa  tornar a companhia 
ainda mais saborosa para os compradores, 
pois vai diminuir em muito o custo da mão de 
obra”, avalia o diretor Alexandre Castilho, que 
participou da reunião do CD pelo Unificado.    

Após avaliar todo o cenário que envolve a 
campanha reivindicatória e o tamanho dos 
ataques que a categoria está sofrendo, o 

Conselho Deliberativo definiu encaminhar para 
os petroleiros e petroleiras a da proposta. Nas 
bases do Unificado, as assembleias começam 
esta semana e seguem até o dia 30 de agosto. 

Confira no link http://sindipetrosp.org.br/
documentos/2019/comparativo3propos-
tas.pdf as mudanças propostas pela direção 
da Petrobrás no ACT.

Resoluções do Conselho Deliberativo 
da FUP

Ante o estado da negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho do Sistema Petrobrás 
2019-2021, a Federação Única dos Petroleiros 
vem apresentar seus indicativos para as as-
sembleias de apreciação, a serem realizadas 
até o dia 30 de agosto de 2019, conforme 
deliberação de seu Conselho Deliberativo de 
13 de agosto:

�  Manutenção da negociação coletiva 
sobre os pontos divergentes;

�  Prorrogação dos efeitos do atual acordo 
coletivo de trabalho enquanto durarem as 
negociações, demonstrando boa fé negocial;

�  Rejeição da 3  contraproposta da 
Petrobrás;

�  Aprovação de greve em data a ser 
definida pela FUP e seus sindicatos, no caso 
de ataques ao patrimônio jurídico coletivo da 
categoria, durante o processo negocial.

CD PROPÕE APROVAÇÃO 
DE GREVE EM DATA A 
SER DEFINIDA PELA FUP 
E SEUS SINDICATOS, NO 
CASO DE ATAQUES AO 
PATRIMÔNIO JURÍDICO 
COLETIVO DA
CATEGORIA, DURANTE O 
PROCESSO NEGOCIAL
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CONSELHO DELIBERATIVO REJEITA PROPOSTA DA PETROBRÁS
CATEGORIA VAI SE POSICIONAR EM ASSEMBLEIAS

Categoria unida não aceita pressão de chefi a na hora de decidir 

Assembleias nas bases 
do Unifi cado acontecem 
até o dia 30 de agosto



Um quar to 
(26,2%) dos de-
sempregados no 
2º trimestre, o 
que equivale a 
3,347 milhões 
de pessoas, es-

tão procurando emprego há pelo menos 2 
anos, de acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), do IBGE. No 1º trimestre, esta-
vam nesta situação 3,319 milhões trabalha-
dores, ou 24,8% do total.

No dia 13, mi-
lhares de pes-
soas saíram às 
ruas em todo o 
país em atos a 
favor da Educa-
ção e contra a 

reforma da Previdência. Dirigentes sindi-
cais petroleiros se uniram à manifestações 
denunciando o desmonte da Petrobrás.

A Petrobrás 
renovou a par-
ceria técnico-
-científica com a 
Marinha do Bra-
sil, garantindo a 
continuidade do 

programa de pesquisas e preservação da 
“Amazônia Azul”, grande área oceânica ao 
longo da costa nacional. 

Cerca de 100 mil mulheres participaram 
da Marcha das Margaridas, que teve con-
centração no dia 14, em Brasília. A marcha 
ocorre a cada quatro anos.

A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 
13, por 345 votos a 76, o texto-base da MP 
881, chamada pela mídia de MP da liberda-
de econômica, mas que poderia muito bem 
ser chamada de MP da escravidão. O texto 
aprovado prevê garantias para a atividade 
econômica de livre mercado, impõe restrições 
ao poder regulatório do Estado e à atuação do 
Fisco federal e deteriora, ainda mais, as re-
lações de trabalho. No dia seguinte, em nova 
votação, o texto foi definitivamente aprovado 
na Câmara e seguiu para o debate no Senado.

Para o procurador do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), Márcio Amazonas de An-
drade, a MP é um “ato de violência” contra a 
sociedade brasileira, feito embaixo do tape-
te, sem a discussão que precisaria ser feita 
com a população. Não é à toa que chegou 
originariamente com 19 artigos ao Parlamen-
to e foi desfigurada pelo relator Jerônimo 
Goergen (PP-RS) que acrescentou cerca de 
50 dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

No âmbito trabalhista, a medida faz várias 
alterações na CLT, cria a carteira de trabalho 
digital, amplia a possibilidade de trabalho 

aos domingos e feriados, permite o registro 
da jornada de trabalho por exceção e exige 
controle de jornada somente para os esta-
belecimentos com mais de 20 trabalhado-
res. Alguns dispositivos inicialmente inseridos 
pelo relator Goergen, como a diminuição da 
responsabilidade do grupo econômico e a 
aplicação das leis trabalhistas apenas para 
aqueles que possuem remuneração de até 
30 salários mínimos, não constam no texto 
final confirmado pela Câmara dos Deputados.

Desde que tomaram posse em abril, os 
membros da Cipa Replan ainda não conse-
guiram dar andamento aos trabalhos, por 
conta de entraves burocráticos que vêm sen-
do impostos pela gerência. Os ataques às 
atividades dos cipistas, principalmente aos 
de regime de turno, que já eram frequentes 
na gestão anterior, se intensificaram e isso 
tem impedido que a nova comissão atue de 
forma efetiva.

Questões de gestão, como limitação de ho-
ras de trabalho, programação de serviços via 
comunicação oficial entre os gerentes (que se-
ria uma boa ação desde que fosse realizada), 
restrição de dias e não aceitação de diversos 
planos de trabalhos apresentados são alguns 
exemplos do que vêm ocorrendo e travando 
a atuação da Cipa.

Os gerentes insistem em comparar os tra-
balhos realizados pelos cipistas com suas 
inspeções, o que é um grande equívoco, já 
que os escopos são diferentes.

Os membros da Cipa não têm qualquer su-
porte externo para a elaboração de relatórios, 
apresentações e registro de atas. Além disso, 
a visita gerencial às áreas é previamente co-
municada e, dessa forma, os problemas são 
camuflados.

Lamentavelmente, a Replan tem se utili-

zado de artimanhas gerenciais para limitar 
a atuação dos membros da Cipa, impedindo 
o apontamento de falhas de segurança, que 
resultarão em novas demandas de trabalho 
a serem resolvidas.

Alguns avanços, entretanto, parecem estar 
surgindo, após grandes embates nas reuniões. 
A refinaria sinaliza, por exemplo, que poderá 
ampliar o número de inspeções para suprir a 
redução determinada no tempo de vistoria. 

Todos os trabalhos relacionados ao tema 
segurança são importantes, tanto os geren-
ciais quanto os da Cipa. Os cipistas exigem 
respeito aos trabalhos desenvolvidos, porque 
sem essa importante contribuição a política 
de SMS da companhia e a gestão da Replan 
não poderiam comemorar, como estão co-
memorando, os “bons valores” nos índices 
de acidentes.

NOVA REFORMA TRABALHISTA É MAIS UM GOLPE CONTRA O TRABALHADOR

MP 881

UM EM CADA 4 
DESEMPREGADOS ESTÁ 
NA PIOR HÁ 2 ANOS

ATO S PELA EDUCAÇÃO E 
CONTRA A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

PETROBRÁS RENOVA 
ACORDO DE PRESERVAÇÃO 
DA ‘AMAZÔNIA AZUL’

MARCHA DAS MARGARIDAS

REPLAN

ENTRAVES ‘BURROCRÁTICOS’ NA CIPA 

a semana2 


