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Petroleiros preparam a greve e Petrobrás agenda 
nova rodada de negociação para sexta-feira, dia 09 
 

FUP orienta os trabalhadores a intensificarem mobilizações 
 
A mobilização dos petroleiros em todo o país, atendendo ao chamado da FUP de 

construção de uma greve nacional com controle de produção a partir do dia 26, quebrou a 

inércia da Petrobrás, que até então se fazia de muda em relação às reivindicações da 

categoria. A empresa rompeu o silêncio e agendou uma nova rodada de negociação com a 

FUP para sexta-feira, (09), às 10h, com o objetivo de discutir os pontos da pauta de 

reivindicação que foram elencados pela Federação e Sindicatos como fundamentais para o 

fechamento do acordo coletivo (veja abaixo).        

 

A hora agora é de intensificar as mobilizações, com participação maciça nas setoriais para 

organizar o ato do dia 13 no Rio de Janeiro pelo cumprimento da implementação da 

repactuação e nos seminários de qualificação da greve com controle de produção, que terá 

início no dia 26. A FUP volta a ressaltar que a agenda de mobilização deste mês de 

novembro, que está sendo discutida pela categoria, é fundamental para avançarmos na mesa 

de negociação rumo a uma proposta de acordo coletivo que contemple cada uma das 

reivindicações cobradas.    

 
O que queremos: 

 

• Acordo Coletivo único para todos os trabalhadores do Sistema Petrobrás; 

• Recomposição salarial com ganho real; 

• Reconhecimento e pagamento da periculosidade em áreas operacionais; 

• Auxílio-educação para o ensino superior e unificação das tabelas de reembolso 

dos benefícios educacionais; 

• Participação dos trabalhadores na gestão da AMS para garantir as reivindicações 

da categoria; 

• Solução das pendências dos petroleiros anistiados, incluídos os de empresas do 

sistema Petrobrás extintas, privatizadas ou incorporadas; 

• Direito de defesa e de contraditório do empregado para o qual se propõe 

despedida, com e sem justa causa; 

• Solução das questões relativas à aposentadoria especial; 

• Recomposição dos efetivos operacionais próprios e fim da terceirização nas 

atividades permanentes; 

• Inclusão do dia de desembarque na jornada de trabalho; 

• Estabelecimento das Organizações por Local de Trabalho (OLT). 
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