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FUP cobra extensão do Acordo Coletivo  
para trabalhadores da TBG 

A direção da FUP reuniu-se terça-feira, 28, com a diretora de Gás e Energia da Petrobrás, Maria 
das Graças Foster, para cobrar a extensão do Acordo Coletivo 2007/2009 aos trabalhadores da 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), que até hoje não têm um acordo de 
trabalho pactuado com a empresa. A Federação cobrou ainda que a subsidiária pague aos 
trabalhadores a PLR, nos mesmos moldes do que foi praticado na Petrobrás. A diretora informou 
que irá discutir estas questões com a diretoria da TBG o mais rápido possível. 

A FUP também está agendando mais uma reunião com a Gerência de RH da TBG para cobrar 
uma nova proposta de pagamento da PLR. Os trabalhadores da subsidiária rejeitaram a primeira 
proposta apresentada, pois não contemplava a íntegra do que foi acordado com as demais 
empresas do Sistema Petrobrás. A TBG não formalizou na proposta o pagamento do abono de 
40% de uma RMNR e por isso o indicativo foi de rejeição. A FUP cobra uma nova proposta que 
contemple na íntegra o que foi acordado com a Petrobrás. 

FUP volta a reforçar importância da integração do 
Compartilhado com a Petrobrás Transporte 

A FUP reuniu-se também na terça-feira, 28, com o diretor de Serviços da Petrobrás, Renato de 
Souza Duque, para discutir a situação dos trabalhadores do Compartilhado e esclarecer o 
impasse em torno da possível desvinculação deste setor em relação aos serviços prestados à 
Petrobrás Transporte. A FUP reiterou sua posição contrária a esta possível fragmentação, 
ressaltando a importância da integração da subsidiária com a Petrobrás, destacando que o 
Compartilhado é um elo importantíssimo neste sentido. O diretor Renato Duque esclareceu que 
esta questão ainda não está resolvida e que levará em consideração a opinião do movimento 
sindical.  

A FUP também questionou a política de efetivos, criticando o alto grau de terceirização que há 
no Compartilhado. O diretor se comprometeu a apresentar à Federação na primeira quinzena de 
novembro um levantamento do atual quadro de efetivos e estudos sobre novas contratações 
para o setor. 
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