
Na semana passada, sindicatos das 
bases da FUP realizaram assembleias 
para definir a realização de um mo-
vimento entre esta segunda-feira, 25, 
e a próxima sexta, 29, com atrasos, 
paralisações e atos exigindo o cumpri-
mento integral do Acordo Coletivo recém 
assinado e abolição do uso de metas 
de SMS como critério para a avalia-

ção de empregados, entre outros itens 
especificados no edital que convocou 
as assembleias. “Com esse movimento 
queremos mostrar para a companhia de 
que nós funcionários exigimos respeito 
pelo nosso ACT e pelos nossos empregos 
e queremos dialogar com a sociedade 
sobre a importância da Petrobrás pública 
e das riquezas do pré-sal voltados para 

o desenvolvimento do país, da saúde e 
da educação”, afirma o coordenador da 
Regional Mauá, Auzélio Alves.

Acompanhe pelos grupos de what-
sapp, site e redes sociais do Sindicato 
toda a movimentação desta semana.

Boa luta para todos nós. Viva a ca-
tegoria petroleira, viva a Petrobrás, viva 
o Brasil.
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POR DIREITOS E SOBERANIA

Assembleia na Regional Mauá

Assembleia na Regional Campinas

GREVE POR EMPREGOS E CONTRA A 
PRIVATIZAÇÃO MOBILIZA TODO O PAÍS



Os participantes, aposentados e 
pensionistas dos Planos Petros do 
Sistema Petrobrás - Repactuados e 
Não Repactuados (PPSP-R e PPSP-
-NR) - têm até o dia 30 de novem-
bro para se posicionarem sobre a 
proposta alternativa ao atual Plano 
de Equacionamento (PED).

A proposta foi aprovada pelo 
Conselho Deliberativo da FUP, nos 
dias 05 e 06 de novembro, após 
ser finalizada pelo Grupo de Tra-
balho Petros, com a participação 
da FUP, FNP, FTTNAA e FENASPE, 
além de representantes da Petros 
e da Petrobrás.

Os sindicatos estão realizando 
assembleias para até o dia 30 de 
novembro para que os trabalhado-
res da ativa, aposentados e pensio-
nistas possam avaliar o indicativo 
de aprovação da alternativa de 
equacionamento construída uni-
tariamente pelas entidades repre-
sentativas dos trabalhadores.

A proposta vinha sendo discu-

tida desde o início de 2018, foi 
concluída no dia 22 de outubro e  
aprovada por consenso nos fóruns 
de participantes e assistidos da 
Petros, no Conselho Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas da FUP 
(CNAP) e no Conselho Deliberativo 
da FUP.

O GT Petros foi conquistado pela 
FUP na campanha reivindicatória 
de 2017 com o objetivo de apon-
tar alternativas para cobertura 
dos déficits dos PPSPs, de forma 
a penalizar menos os aposentados, 
pensionistas e participantes da ati-
va, que tiveram seus orçamentos 
familiares profundamente compro-
metidos pelos descontos absurdos 
impostos pela Petros.

Além de cobrir os déficits dos 
planos, a proposta apresenta so-
luções para os problemas estrutu-
rais do PPSP, possibilitando a sua 
sustentabilidade futura.

Acesse o site do Sindicato e co-
nheça a minuta da proposta.

No dia 21, a direção da Fe-
deração Única dos Petroleiros 
e seus sindicatos filiados participaram da 
segunda reunião de acompanhamento de 
acordo coletivo com a gerência da Petrobrás 
para tratar da Tabela de Turno Ininterrupto 
de Trabalho.

A informação foi dada pelo próprio pre-
sidente da companhia, que afirmou, ainda, 
que a BR está negociando a redução salarial 
de quem recebe acima de R$ 11,6 mil.

Petroleiros da FUP estiveram nesta terça-
-feira, 19, em Brasília, acompanhando a pri-
meira audiência pública que debateu o Proje-
to de Lei 3178/19, de autoria do senador José 
Serra (PSDB/SP), cujo objetivo é desmontar o 
Regime de Partilha do Pré-Sal, que já havia 
sido flexibilizado, através de outro projeto 
dele, aprovado em 2016.
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AUDIÊNCIA EXPÕE PREJUÍZOS 
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