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09.12.2009   Campanha Reivindicatória no Sistema Petrobrás 
 
 

Acordo conquistado já foi aprovado em várias 
bases. Assembléias terminam nesta quinta (10)   

Iniciadas no último dia 03, as assembléias para avaliação do Acordo Coletivo de Trabalho 
prosseguem até quinta-feira, 10, mas já foram concluídas em várias regiões do país. A grande 
maioria dos petroleiros está sendo favorável aos avanços conquistados na campanha 
reivindicatória conduzida pela FUP e seus sindicatos. Das 11 bases da Federação, sete já 
concluíram as assembléias e aprovaram o acordo, que será assinado na sexta-feira,11. 

Confira o quadro com o resultado atualizado das assembléias:  

Pernambuco/Paraíba – as assembléias foram concluídas no dia 04 e o acordo conquistado 
obteve 90% dos votos: 86 a favor e 09 contrários. 

Espírito Santo – assembléias concluídas na segunda-feira (07), com 267 votos favoráveis ao 
acordo; 88, contrários e 32 abstenções. 

Duque de Caxias – assembléias concluídas nesta quarta (09). O Acordo foi aprovado por 469 
votos. Houve 100 votos contrários e 09 abstenções. 

Amazonas – as assembléias terminaram na terça-feira, 08. Foram 251 votos a favor da 
proposta; 09, contrários e 01 abstenção.  

Norte Fluminense - as assembléias foram concluídas nesta quarta-feira, 09. O Acordo foi 
aprovado por 1.163 votos. Houve 503 votos contrários e 42 abstenções.  

Rio Grande do Norte – as assembléias foram concluídas nesta quarta-feira, 09. O Acordo foi 
aprovado por 343 votos. Foram 75 votos contrários e 18 abstenções.  

Ceará – as assembléias foram encerradas na terça-feira, 08. O Acordo foi aprovado por mais de 
70% dos votos.  

Minas Gerais - na Regap ainda falta a assembléia com o Grupo 4, que será realizada nesta 
quinta (10). O resultado parcial é de 348 a favor da contraproposta, 41 contrários e 05 
abstenções.  



Unificado São Paulo – os trabalhadores das bases do estado de São Paulo (Replan, Recap, 
terminais e escritórios) estão aprovando o acordo conquistado com 599 votos a favor; 205 contra 
e 23 abstenções. As assembléias prosseguem até quinta, 10. 

Bahia – as assembléias prosseguem até quinta,10. O resultado parcial aponta 911 votos a favor 
da proposta; 396, contrários e 47 abstenções.  

Paraná e Santa Catarina - as assembléias terminam às 18h30 desta quarta-feira, 09. O Acordo 
está sendo aprovado por 97% dos votos.  
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