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Petrobrás responde à FUP e marca 
reunião para terça, 29/09 

Em resposta ao prazo estabelecido pela FUP para responder às reivindicações apresentadas pelos 
trabalhadores, a  Petrobrás agendou para esta terça-feira, 29, às 16 horas, uma nova reunião de 
negociação. A Federação e seus sindicatos concluíram no dia 25/09 a apresentação e defesa da pauta de 
reivindicações dos trabalhadores do Sistema. Foram realizadas cinco rodadas de negociação, onde os 
petroleiros expressaram suas principais propostas para o Acordo Coletivo 2009-2011. A FUP ressaltou 
que as reivindicações da categoria ganham uma importância ainda maior diante das novas descobertas de 
óleo no pré-sal e do crescimento que a Petrobrás terá em função da exploração desta nova fronteira 
petrolífera. 

Conselho Deliberativo e Seminário de Greve são transferidos 
para Brasília 

Em função da intensa mobilização no Congresso Nacional dos empresários e lobistas das multinacionais 
petrolíferas, assim como articulações do PSDB e DEM contra uma nova Lei do Petróleo, a FUP transferiu 
para Brasília o seu Conselho Deliberativo, que estava previsto para reunir-se nesta quinta-feira, dia 01/10, 
no Rio de Janeiro. O Conselho se reunirá, portanto, no próximo dia 05, na capital federal.  O Seminário 
Nacional de Qualificação de Greve também foi transferido para Brasília, no dia 06 de outubro.  

A FUP orienta os sindicatos a realizarem setoriais ao longo desta semana para discutir os próximos 
encaminhamentos da campanha. 

Agenda da Campanha 

29/09 – reunião de negociação com a Petrobrás e subsidiárias  

29/09 – audiência da FUP com o procurador geral do Trabalho Otávio Brito para discutir direito de greve 
na indústria de petróleo e as práticas antissindicais da Petrobrás 

30/09 – audiência pública na Câmara dos Deputados Federais para debater o Projeto de Lei 1621/2007, 
que trata das garantias e ampliação dos direitos dos trabalhadores terceirizados 

04/10 – prazo para os sindicatos realizarem setoriais e seminários regionais de qualificação de greve 

05/10 – reunião do Conselho Deliberativo da FUP, em Brasília 

06/10 – Seminário Nacional de Qualificação de Greve, em Brasília 
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Receba por e-mail os informativos da campanha reivindicatória, cadastrando-se na página da 

FUP www.fup.org.br 


