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FUP se reúne com Presidente da Petrobrás e cobra a implementação 
da Repactuação do Plano Petros e a suspensão dos leilões do nosso 
petróleo 
 

A Direção da FUP se reuniu hoje dia 08/11, às 8 horas da manhã, 
com o Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli para discutir a implementação 
da repactuação do Plano Petros, e o pagamento imediato do adiantamento dos novos 
valores dos benefícios decorrentes das alterações regulamentares do Plano. 

A FUP cobrou a implementação imediata desse adiantamento para os 
assistidos que repactuaram, pois a homologação da Transação Judicial na Ação Civil 
Pública da FUP, que tramita na 18ª Vara Cível do Rio de Janeiro e que garantirá os 
aportes da Petrobrás e suas subsidiarias para o Plano Petros, ainda não ocorreu. 

O Presidente da Petrobras se mostrou receptivo à reivindicação da 
FUP e indicou ao Gerente de Recursos Humanos da empresa, Diego Hernandez, que 
se busquem as alternativas para a solução dessa questão, o mais rápido possível. 

A FUP cobrou, ainda, uma posição concreta da Petrobrás, com 
relação à 9ª Rodada de Licitações de Áreas de Petróleo, considerando o 
conhecimento geológico da empresa sobre as bacias sedimentares brasileiras que 
irão a leilão, devido à alta potencialidade dessas áreas e a necessidade de uma 
discussão mais profunda e estratégica para o país, com relação a sua política 
energética e essas rodadas de licitações da ANP, que não levam em consideração o 
papel estratégico do petróleo, ignorando a soberania nacional.  

A direção da Federação cobrou a necessidade de se traçar uma 
política de longo prazo, na área de hidrocarbonetos, principalmente considerando o 
alto valor do barril de petróleo, no mercado internacional, que, em breve, romperá a 
barreira de U$ 100,00 e os problemas no fornecimento de gás natural devido ao 
aumento do seu consumo e as dificuldades enfrentadas para sua aquisição no 
território nacional e no mercado externo. 

O Presidente da Petrobras salientou que a empresa não está alheia a 
essa questão e que hoje o CNPE - Conselho Nacional de Política Energética se reúne 
na sede da estatal, às 11 horas da manhã, para discutir esta questão. 

A direção da FUP já vinha fazendo gestões, também, junto ao 
governo federal, tentando suspender essa 9ª Rodada de Licitações. Os representantes 
do governo se comprometeram a levar essa questão ao CNPE  Esperamos que os 
seus membros, que estarão reunidos hoje, na sede da Petrobrás, decidam pela 
suspensão dessa 9ª Rodada de Licitações. 

 
 

SIM A REPACTUAÇÃO E NÃO AO LEILÃO DO NOSSO PETRÓLEO 
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