
Criminosos tentam enganar a categoria pedindo dinheiro para liberação 
do pagamento de precatórios do FGTS. Não caia nessa. É golpe!

Aposentados e pensionistas

71 99924-2999 sindipetroba sindipetrobahiasindipetroba.org.br

Ano X | nº 93 | Julho/Agosto 2022

O Conselho Deliberativo 
da FUP, formado pela dire-
ção da Federação e por re-
presentantes de todos os 
sindicatos filiados, rejeitou 
a segunda contraproposta 
de Acordo Coletivo que foi 
apresentada no dia 19 de 
julho pelo Sistema Petro-
brás. A rejeição foi comu-
nicada à empresa no dia 
seguinte, 20 de julho.

O Conselho Deliberativo 
indicou a realização ime-
diata de reuniões temá-
ticas entre a FUP e o RH 
da Petrobrás, buscando 
avanços na negociação do 
Acordo Coletivo. No docu-
mento encaminhado à em-
presa, a FUP cobrou a re-
alização de cinco reuniões 
específicas de negociação, 
com os representantes da 
FUP e sindicatos que já vi-
nham discutindo questões 
relativas à AMS, ao Banco 
de Horas, à HETT/Tabelas 
de Turno, ao Teletrabalho, 
à SMS e outros temas.

“O objetivo é iniciar ime-
diatamente essas reuniões 
temáticas, em modo onli-
ne, para buscar na mesa de 
negociação as principais 

reivindicações aprovadas 
na Plenafup. Essas reu-
niões podem ocorrer até 
paralelamente, para que 
tenhamos tempo necessá-
rio para avançarmos”, ex-
plica o coordenador-geral 
da FUP, Deyvid Bacelar.

A nova contraproposta 
apresentada pela Petro-
brás é praticamente a re-
petição da primeira, que 
foi rejeitada por unani-
midade na grande maio-
ria das bases. A empresa 
mantém o desmonte das 
principais conquistas dos 
trabalhadores,  insistin-
do na retirada de direitos 
históricos, como a AMS e 
o regime de turno, em um 
ataque sem precedentes à 
categoria petroleira.

Além disso, a Petrobrás 
insiste na extinção do pa-
rágrafo 4ª da Cláusula 42, 
que trata sobre segurança 
no emprego, e na impo-
sição de arrocho salarial 
para os trabalhadores, en-
quanto os gestores acu-
mulam superbônus e os 
acionistas são beneficia-
dos com dividendos re-
cordes, às custas dos altos 

preços dos combustíveis e 
das privatizações.

Somam-se a esses ata-
ques, as práticas antissin-
dicais da gestão do Sis-
tema Petrobrás, que tem 
violado a liberdade de or-
ganização e de autonomia 
sindical, como a FUP e o 
Sindipetro Bahia têm rei-
teradamente denunciado. 
Outro absurdo é a chanta-
gem da gestão da Petro-
brás, que insiste em não 
prorrogar o Acordo Cole-
tivo, tentando impor goela 
abaixo da categoria prazo 
de fechamento até 31 de 
agosto. “Já afirmamos em 
mesa para o RH da Petro-
brás que essa chantagem 
vergonhosa da gestão, que 
corre contra o tempo para 
tentar desmontar nosso 
ACT, não vai nos intimi-
dar”, reitera Deyvid.

É fundamental que a ca-
tegoria responda a esses 
ataques com mobilizações 
e organização. Assim, o 
Conselho Deliberativo da 
FUP aprovou a realização 
de assembleias até 31 de 
julho, para aprovar um ca-
lendário permanente de 

mobilização durante o pro-
cesso de negociação, en-
tre outros encaminhamen-
tos. Por isso, o Sindipetro 
Bahia convoca todos os 
petroleiros e petroleiras 
do Sistema Petrobrás, ati-
vos, aposentados e pen-
sionistas, a participarem 
de um Grande Ato, segui-
do de Assembleia na terça, 
dia 02/08, às 10 horas, na 
entrada do Edifício Suarez 
Trade, na Av. Tancredo Ne-
ves, Nº 450, em defesa da 
nossa pauta de reivindica-
ções aprovada na 10° Ple-
nafup e contra a segunda 
contraproposta indecente 
da Petrobrás e suas subsi-
diárias para o nosso ACT.

Como já aprovado na 
última assembleia, dia 9 
de julho, a categoria está 
em estado de greve e em 
assembleia permanente, 
portanto, é importante que 
cada trabalhador e traba-
lhadora participe do ato e 
da próxima assembleia, se 
engajando na campanha 
reivindicatória para for-
talecer a FUP na mesa de 
negociação. Juntos somos 
mais fortes!

ACORDO COLETIVO DO SISTEMA PETROBRÁS

Confira no verso o com-
parativo da Pauta de Rei-
vindicações ao próximo 
Acordo Coletivo - ACT 
e a nova contrapropos-
ta indecente da direção 

Petrobrás.

Conselho Deliberativo da FUP rejeita nova contraproposta 
indecente da Petrobrás

GRANDE ATO SEGUIDO DE ASSEMBLEIA, 
NA TERÇA,  DIA 02/08
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