
Após muitos meses de mobilização, pressão 
da empresa, assédio e práticas antissindicais, a 
campanha reivindicatória da categoria petroleira 
pode estar chegando a uma conclusão. Desde a 
última negociação e tentativa de conciliação, a 
FUP e seus sindicatos insistiram na resolução 
de seis pendências: hora extra; turno de 12h 
mediante negociação local; AMS; Promoção por 
tempo de companhia; mensalidade sindical e 
vigência do ACT. 

Diante a pressão da aprovação da greve 
nacional, na sexta-feira, o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) apresentou nova contraproposta 
de acordo, acatando parcialmente as demandas 
aprovadas nas últimas assembleias para 
fechar o acordo, principalmente nos pontos 
que impunham a divisão da categoria.

Diante dessa proposta, as entidades 
sindicais indicam a aprovação do acordo. Caso 
a Petrobrás e as subsidiárias não aceitem o 
proposto pelo TST, a nossa mobilização será 
fundamental para fazer valer o resultado da 
mediação, que a própria gestão da empresa 
solicitou. 

Clique aqui para assistir a mensagem do 
coordenador da FUP, José Maria Rangel.

Confira o calendário de assembleias, que 
começam nesta terça-feira, participe, vote 
e fortaleça ainda mais a luta da categoria 
petroleira. 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS 
Pelo presente edital, a diretoria colegiada do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob N° 07.550.157.0001-
30, em conformidade com as disposições constantes no artigo 57, do Estatuto do Sindicato, convoca os trabalhadores da Petróleo Brasileiro S.A 
– PETROBRÁS, Petrobrás Transporte S.A – TRANSPETRO e Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A - TBG, 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 proposta apresentada pelo TST no dia de hoje (25/10), com suspensão da greve convocada para a 00h 01min 
do dia 26/10/2019; 
2) Se a Petrobrás não aprovar a nova proposta apresentada em 25.10.2019, pelo TST, a greve pelo Acordo Coletivo será retomada, 
em data a ser posteriormente definida pela FUP. 
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CAMPANHA SALARIAL

Assembleias acontecem em todas as bases da FUP, nacionalmente

(TERÇA-FEIRA) 29/10
6h – Grupo 1 - UTE LCP
6h30 – Grupo 4 – UTE LCP
7h30 - Terminal de Guararema
8h - Grupo 3 - REPLAN
15h - Grupo 5 - REPLAN
15h - Turno D - RECAP
22h – Grupo 3 – UTE LCP
22h30 – Grupo 2 – UTE LCP
23h - Grupo 1 - REPLAN
23h - Turno C – RECAP

(QUARTA-FEIRA) 30/10
7h30 – Term. de São Caetano do Sul 
13h30 - EDISP2

(QUINTA-FEIRA) 31/10
6h – Grupo 5 - UTE LCP
7h - HA – UTE LCP
7h - Turno A e HA - RECAP
7h - Terminal de Barueri
7h - Terminal de Guarulhos
7h30 Terminal de Brasília
13h30 - ESBRAS
15h - Turno B - RECAP
15h - Grupo 2 - REPLAN
23h - Grupo 4 - REPLA
14h - Sede Regional São Paulo

(SEXTA-FEIRA) 01/11
7h - UTE FEG
7h30 - HA e TRANPETRO REPLAN
17h - Sede Regional Campinas
(SEGUNDA-FEIRA) 04/11
7h - Turno E - RECAP
7h30 - Terminal de Uberlândia
8h - TBG Hortolândia
11h - Sede Regional Mauá
13h - TBG Campinas
13h30 - EDICON
13h30 - Terminal de Uberaba
13h30 - Terminal de Ribeirão Preto

TODAS AS ASSEMBLEIAS 
SERÃO REALIZADAS NAS 
PORTARIAS DAS UNIDADES 
E SEDES REGIONAIS EM 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
NOS HORÁRIOS DIVULGADOS 
ACIMA. 

São Paulo, 27 de outubro de 
2019 - Juliano Deptula Lima 
Coordenador Geral

FORÇA DA 
CATEGORIA 
FAZ AVANÇAR 
PROPOSTA DO TST

CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS



QUADRO MOSTRA A EVOLUÇÃO DAS PROPOSTAS 
Confira abaixo o quadro explicativo elaborado pela FUP com a evolução das propostas de algumas cláusulas importantes do nosso ACT, 
pontos que levaram a categoria a rejeitar o acordo e que agora, após novas intervenções da Federação, o TST acatou (em alguns itens 
parcialmente). 

CAMPANHA SALARIAL

HORAS EXTRAS
3a Contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

HORAS EXTRAS
Proposta da mediação no TST (19 de setembro)

HORAS EXTRAS
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

• Banco de horas criado unilateralmente em 120 dias, com:
► Acúmulo máximo de 168 horas positivas e de 84 negativas;
► Pagamento de créditos , ou desconto de débitos, em Janeiro de cada 
ano;
► HEs nos regimes especiais a 75%;
► HEs no administrativo a 50%;
► HEs na folga, e viagem a serviço; 50%;
► HEs Feriados a 100%.

• Troca de turno 
► Fora do banco e reduzida a 10min, paga a 50%.

• Banco de horas criado unilateralmente em 120 dias, com:
► acúmulo máximo de 168 horas positivas e de 84 negativas;
► pagamento de créditos , ou desconto de débitos, em Janeiro de cada 
ano;
► HEs de todos os regimes a 100% à exceção dos feriados trabalhados 
(50%), e da Troca de Turno.

• Troca de turno
► Apuração diária do tempo real, a partir de 2 meses da assinatura, e 
paga a 75%. Enquanto isso, vale o ACT 17-19.

• Banco de horas será criado por grupo de trabalho paritário (empresa 
e sindicatos), para definir em 120 dias o quantitativo de horas além da 
jornada de trabalho a ser inserido no Banco.
• Em caso de impasse, as partes retornarão à mediação do TST.
• Até o resultado do GT paritário vão para o banco:
► (A) As primeiras 2 horas que extrapolarem a jornada de trabalho;
► (B) A metade das horas extras restantes, na jornada, sendo paga a 
outra metade como extra.
• Mantidas as demais posições quanto a horas extras.

REAJUSTE DA AMS 
3a Contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

REAJUSTE DA AMS 
Proposta da Mediação no TST (19 de Setembro)

REAJUSTE DA AMS 
Proposta Negociada pela FUP, no TST (25 de Outubro)

• Reajuste em janeiro pela Variação de Custo Médico-Hospitalar (VCMH):
EFEITO
Veja as diferenças no acumulado de 2018:
► VCMH 16,9%
► IPCA 3,75%

• Reajuste em março de 2020, pelo VCMH.
• Criação de grupo de trabalho para a instituição de mecanismo de 
participação efetiva dos empregados no acompanhamento da gestão da 
AMS.
• Na proposta do TST as regras da AMS voltaram para o Acordo, o que é 
uma garantia para a manutenção do programa de saúde.

• Reajuste em março de 2020, pelo VCMH, porém somente até o teto de 
30% do custeio global da MAS.

• Mantida a criação do grupo de trabalho.

DESPEDIDA EM MASSA 
3a contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

DESPEDIDA EM MASSA 
Proposta da mediação no TST (19 de Setembro)

DESPEDIDA EM MASSA
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

• A Companhia assegura, nos casos em que haja excedente de pessoal 
decorrente de reestruturações e/ou redução de atividades, buscar 
realocar o pessoal em outras unidades das companhias, promovendo 
treinamento quando necessário.
► Parágrafo 1º - A Companhia disponibilizará uma política de incenti-
vos específicas quando da mobilização dos empregados de uma região 
para outras, nos casos decorrentes de reestruturações e/ou redução de 
atividade.
► Parágrafo 2º - A Companhia não promoverá despedida coletiva ou 
plúrima, motivada ou imotivada, nem rotatividade de pessoal (turnover), 
sem prévia discussão com a FUP e os Sindicato.
►  I - Excetuam-se do previsto no parágrafo acima os planos de demis-
são voluntária ou incentivada, bem como os processos de movimentação 
interna dos empregados

Acrescentou:
•  (1) obrigação da Petrobrás comunicar ao sindicato, com antecedência, 
as ações de mobilização de empregados para outras regiões;

• (2) obrigação da Petrobrás analisar demanda que venha a ser apresen-
tada pelo sindicato, sobre o tema.

• Mantida a proposta do TST.

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO 
3a contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO 
Proposta da mediação no TST (19 de setembro)

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

• Fim da obrigação. • Retorno da Cláusula. • Mantida.

TURNO DE 12 HORAS EM TERRA 
3a contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

TURNO DE 12 HORAS EM TERRA 
Proposta da mediação no TST (19 de setembro)

TURNO DE 12 HORAS EM TERRA 
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

•  “Cheque em branco” para a Petrobrás implantar onde e como quiser. • “Cheque em branco” para a Petrobrás implantar onde e como quiser. •  Só pode ser implementado mediante negociação com o sindicato local.

EXISTÊNCIA DOS SINDICATOS 
3a contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

EXISTÊNCIA DOS SINDICATOS 
Proposta da mediação no TST (19 de setembro)

EXISTÊNCIA DOS SINDICATOS
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

• Nenhuma previsão. • Cláusula de custeio sindical (contribuição assistencial/cota negocial), 
nos moldes do TST (caso Vale x Sindicato dos Trabalhadores em Empre-
sas Ferroviárias dos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins - STEFEM/
PMPP 1000191- 76.2018.5.00.0000).
• As liberações sindicais não serão mais suspensas, garantindo, assim, o 
trabalho de representação dos sindicatos.

• Garantiu também o desconto da mensalidade sindical.

FISCALIZAR A TERCEIRIZAÇÃO 
3a contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

FISCALIZAR A TERCEIRIZAÇÃO
Proposta da mediação no TST (19 de setembro)

FISCALIZAR A TERCEIRIZAÇÃO
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

• Permitia a fiscalização por terceirizados. • Recolocou a de a atividade de fiscalização de contrato ser realizada por 
empregados próprios.

• Mantida.

MOTORISTAS
3a contraproposta da Petrobrás (8 de agosto)

MOTORISTAS
Proposta da mediação no TST (19 de setembro)

MOTORISTAS
Proposta negociada pela FUP, no TST (25 de outubro)

Suprimia a cláusula 97 • Inclusão de ressalva de modo que a dispensa
de ressarcimento de danos fique afastada no
caso de condutas dolosas, envolvendo dolo
direto ou eventual.

• Mantida.
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