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Jornal do Sindicato dos Petroleiros da Bahia

k ACORDO COLETIVO DO SISTEMA PETROBRÁS

Direção do Sindipetro-BA convoca categoria para
Assembleia decisiva, neste sábado (10), às 9h
Indicativo da FUP é de aprovação da quarta contraproposta
da direção da Petrobrás

A p ó s o s re s u l t a d o s
expressivos das assembleias, quando cerca
de 97% dos petroleiros
e petroleiras, em todo
o país, rejeitaram a terceira contraproposta da
d i re ç ã o d a P e t ro b rá s
para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
dos petroleiros do Sistema Petrobrás, a alta
administração da estatal entendeu o recado
e apresentou uma nova
contraproposta com respostas aos pontos que
a categoria referendou
como fundamentais para
avançar no processo de
negociação. Na avaliação da FUP e do Sindip e t ro - B A , a m u d a n ç a
na conjuntura eleitoral
é outro motivo que vem
levando a atual gestão
da Petrobrás a avançar
em mesa de negociação.
A reunião de negociação aconteceu na segunda-feira, 05 de setembro,
no Rio de Janeiro. Na
terça-feira (06), o Conse lho D e li be rat ivo da
FUP, composto por representantes dos 13 sindicatos da Federação, se
reuniu e decidiu indicar
a aprovação da quarta
contraproposta da direção da Petrobrás devido aos avanços e após a
gestão da estatal ter en-

viado uma carta se comprometendo a criar um
Grupo de Trabalho (GT)
com representantes da
empresa e das entidades
sindicais para discutir o

índice de reajuste do Plano AMS e os impactos de
doenças ocupacionais e
acidentes de trabalho no
custeio da AMS.
O avanço na redação
da nova cláusula da garantia de emprego, beneficiando também os
trabalhadores da PBIO,
foi outro ponto fundamental para a indicação
da aprovação do ACT.
Além disso, foi mantido:
1- o Acordo Regional do
NF, garantindo o Dia de
Desembarque, o Turno
da Manutenção e o Auxílio Deslocamento; 2- os
adicionais de gasodutos

e da operação da mestra nacional dos trabalhadores da Transpetro;
3- a relação trabalho x
folga em 1 x 1,5, no regime de turno de 12h nos

gestão da Petrobrás vinha se recusando a discutir esses assuntos. No
GT, poderemos avançar
e reduzir os custos da
AMS aliviando a difícil situação vivida pelos aposentados e pensionistas,
devido aos descontos
abusivos na AMS.
A próxima Assembléia
poderá ser decisiva para
a categoria petroleira
do Sistema Petrobrás.
Por isso, a direção do
Sindipetro-BA convoca
todos os ativos, aposentados, aposentadas
e pensionistas para participar dessa importante Assembleia no próximo sábado, 10/09, às
09 horas, no CEPE Clube
prédios administrativos; Stella Maris, na Rua Mise 4- o fim dos ataques sionário Otto Nelson,
à organização sindical, 640 - Stella Maris.
mantendo o desconto
assistencial, conforme
previsto no atual ACT,
mas reduzindo o número
de liberações sindicais
na direção da FUP.
Além desses avanços
no ACT, as direções do
Sindipetro-BA e da FUP
consideram um fato imConfira no verso o comportante, a criação do
parativo da nossa Pauta
Grupo de Trabalho para
de Reivindicações para o
discutir questões relapróximo Acordo Coleticionadas a AMS, mesmo
vo de Trabalho e a quarta
que seja através de uma
contraproposta da direcarta de encaminhamenção da Petrobrás.
to, uma vez que a atual
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EXPEDIENTE

Boletim
Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema
Petrobrás

Sindipetro no WhatsApp: 71 99924-2999

Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano, Salvador, Bahia
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