
FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS
                                                                                                            

Av. Rio Branco, 133 
CEP 20040

Tel/Fax (021) 3852

 

DNE: 091/2014. 

 

 
À  Ilustríssima Sra. Presidente  da  Petrobrás
Maria da Graça Foster  
 
Prezada Senhora, 
 
Vimos pela presente formalizar os 
 

� Participação de um representante da FUP nas investigações internas sobre a 
Jato (que envolvem o 
Brasília; 

� Capacitação e valorização 
� Cronograma de primeirização das atividades de produção que se encontram sendo realizadas por 

terceiros, exemplo: navios afretados de produção
� Operação, por parte da Petrobrás

Brasil; 
� Campanha de esclarecimentos

sendo feitas a Petrobrás;
� Utilização do blog Fatos e Dados para rebater as 
� Esclarecimentos sobre a criação, pela Petrobrás, da nova Diretoria de Governança, conforme 

divulgado na imprensa;
� Esclarecimentos sobre o funcionamento do Programa Petrobrás de prevenção de corrupção;
� Apresentação do efetivo 
� Cumprimento, por parte da Petrobrás, do previsto na cláusula 96 do ACT 

efetivo), bem como na NR
efetivo nas Refinarias e Te

 
Na certeza de uma resposta o mais breve possível
 
 
Atenciosamente 
 
Jose Maria Rangel – Coordenador Geral
FUP – Direção Colegiada 

FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS
                                                                                                           Filiada à 

Av. Rio Branco, 133 – 21º andar – Centro 
CEP 20040-006 – RJ – Rio de Janeiro 

Tel/Fax (021) 3852-5002 e-mail: fup@uol.com.br – fup@fup.org.br

Rio de Janeiro, 24 de 

À  Ilustríssima Sra. Presidente  da  Petrobrás 

Vimos pela presente formalizar os assuntos debatidos na reunião realizada na última sexta

Participação de um representante da FUP nas investigações internas sobre a 
ato (que envolvem o ex-diretor Paulo Roberto Costa) e as filmagens que vazaram no Edifício

Capacitação e valorização dos fiscais e gerentes de contratos; 
Cronograma de primeirização das atividades de produção que se encontram sendo realizadas por 
terceiros, exemplo: navios afretados de produção e operação na P-63; 

parte da Petrobrás, de sete sondas que estão sendo construídas pela

Campanha de esclarecimentos e motivação paraa força de trabalho sobre as denúncias que 
a Petrobrás; 

Utilização do blog Fatos e Dados para rebater as denúncias contra a Petrobrás;
Esclarecimentos sobre a criação, pela Petrobrás, da nova Diretoria de Governança, conforme 
divulgado na imprensa; 

sobre o funcionamento do Programa Petrobrás de prevenção de corrupção;
Apresentação do efetivo do sistema de Auditoria Interna da Petrobrás. 
Cumprimento, por parte da Petrobrás, do previsto na cláusula 96 do ACT 

, bem como na NR-20, em vigor desde março de 2012, que prevê o dimensionamento do 
efetivo nas Refinarias e Terminais e sua respectiva metodologia. 

o mais breve possível, desde já agradecemos. 

Coordenador Geral 

FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS 

 
 

fup@fup.org.br 

24 de novembro de 2014. 

realizada na última sexta-feira, 21/11: 

Participação de um representante da FUP nas investigações internas sobre a SBM, Operação Lava 
Paulo Roberto Costa) e as filmagens que vazaram no Edifício de 

Cronograma de primeirização das atividades de produção que se encontram sendo realizadas por 

que estão sendo construídas pela empresaSete 

de trabalho sobre as denúncias que estão 

denúncias contra a Petrobrás; 
Esclarecimentos sobre a criação, pela Petrobrás, da nova Diretoria de Governança, conforme 

sobre o funcionamento do Programa Petrobrás de prevenção de corrupção; 

Cumprimento, por parte da Petrobrás, do previsto na cláusula 96 do ACT vigente (discussão do 
20, em vigor desde março de 2012, que prevê o dimensionamento do 


