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Petrobrás apresenta relação de cursos
do Programa Jovem Universitário

etrobrás apresenta rela-
ção de cursos do Pro-
grama Jovem Universi-
tárioDesde 2004, a FUP

e seus sindicatos reivindicaram a
extensão do auxílio educacional
para os dependentes de todos os
trabalhadores da Petrobrás, que
estão ou virem a ingressar na univer-
sidade. Apesar da resistência da em-
presa em manter a formatação que
garantia somente descontos nas men-
salidades, por meio de convênios
com algumas universidades, a Fede-
ração conseguiu avançar nas negoci-
ações, e finalmente, este benefício foi
garantido através da 41ª cláusula do
Acordo Coletivo de Trabalho.

Em reunião realizada com a FUPnes-
taquinta-feira,21,oRHdaPetrobrásapre-
sentou os cursos de nível superior e ba-
charelado relacionados à industria de
óleo, gás, energia e combustível que fo-
ram escolhidos para fazer parte do Pro-
grama Jovem Universitário – benefício
que contemplará os filhos e enteados dos
trabalhadores, na idade de até 24 anos,
sem formação em ensino superior e de-
vidamente registrados na companhia.

O programa funcionará como um in-
centivo ao ensino universitário, e será
feito na forma de reembolso de 30%
das despesas comprovadas com a
universidade, limitado ao valor de co-
bertura da tabela estabelecida pela
empresa. Para os que estudam em
universidade particular, a empresa fará
o reembolso da matrícula e das men-
salidades, e para os de universidade
pública, o reembolso será feito semes-
tralmente, mediante a comprovação
dos gastos com materiais e livros, até
o último dia útil de cada semestre.

Os representantes da empresa afir-
maram que os critérios e metodologi-
as usados para a escolha dos cursos
apresentados, levaram em conta as
carreiras características da indústria do

petróleo, da oferta nacional do Progra-
ma de Recursos Humanos da ANP, do
MEC e do PCAC.

A FUP acredita que a implantação
deste programa é uma conquista im-
portante, mas que representa apenas
uma parte de uma série de benefíci-
os que os trabalhadores merecem e
tem direito. Diante disso, a Federa-
ção intensificará a campanha de uni-
dade entre os petroleiros, para que
a principal conquista de 2010 em re-
lação aos benefícios do ensino su-
perior seja a ampliação de outros
cursos, além dos que foram apresen-
tados pela empresa, o aumento dos
percentuais de reembolso e a exten-
são destes benefícios aos próprios
trabalhadores da Petrobrás.

ATO EM DEFESA DO PAGAMENTO DOS NÍVEIS PARA OS APOSENTADOS

EngenhariaAgrícola
EngenhariaAgronômica
EngenhariaAmbiental
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia de Computação
Engenharia de Controle e
Automação
Engenharia de Materiais
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção

Engenharia de Segurança no Trabalho
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Naval
Engenharia Química
Geofísica
Geologia
Oceanografia
Química Industrial

Confira os cursos apresentados:

ATO dia 03 de fevereiro em defesa dos níveis para os aposentados
A FUP e sindicatos filiados farão um grande ato em defesa do pagamento dos níveis para os aposentados, no dia 03 de

fevereiro, em frente ao EDISE. A manifestação tem como objetivo, pressionar a Petrobrás a abrir uma discussão sobre esta
pendência que aflige a todos os aposentados, e tem sido objeto de vitória dos trabalhadores na Justiça do Trabalho.
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Com o objetivo de conscientizar a
sociedade brasi le ira sobre a
importância da defesa do nosso
petróleo, a Mocidade Unida do Jardim
Santa Rosa, escola de samba do
Paraná, escolheu o pré-sal como tema
do samba enredo do carnaval 2010.

“Abra o olho meu povo, pra gente
não se dar mal, já levaram tanta coisa,
vamos defender nosso pré-sal”. Com
um refrão educativo, a escola de
samba apresentará o “Ouro Negro”,

Pré-sal vira samba enredo no Paraná
titulo do samba em homenagem ao
petróleo, contando sua história, desde
a origem à utilização. O enredo da
escola vem ganhando repercussão e é
manchete do jornal do Sindipetro PR/
SC. A FUP, seus sindicatos e todos os
movimentos sociais envolvidos na luta
em defesa do pré-sal, se orgulham em
presenciar a repercussão da campanha
“O petróleo tem que ser nosso”, que é
um dos maiores desafios do povo
brasileiro, hoje e os próximos anos.

No Ceará, o bloco Sai na Marra, que
desfila há 10 anos pela avenida principal
de Fortaleza, também defenderá o pré-
sal com o enredo “O buraco é mais
embaixo, o pré-sal tem que ser nosso”,
durante o período carnavalesco,
conscientizando cerca de 450 foliões que
tradicionalmente seguem o bloco. O
Sindipetro-CE também participará do
desfile, distribuindo as cartilhas do pré-
sal, elaboradas pela FUP, e coletando
assinaturas para o abaixo-assinado

Nesta segunda, dia 25, será a abertura
da edição “Fórum Social Grande Porto
Alegre”. A FUP e seus sindicatos estarão
presentes no evento, com a campanha
“O petróleo tem que ser nosso”. Serão
realizadas várias oficinas, debates e co-
leta de assinatura para o abaixo assina-
do que será encaminhando ao Congres-
so Nacional, como projeto de iniciativa
popular que consolide o monopólio es-
tatal do setor petróleo.

No dia 30, acontece o Fórum Social
Temático, em Salvador, os represen-
tantes do Sindicato dos Químicos e
Petroleiros da Bahia desenvolverão
atividades em oficinas sobre assédio

moral no ambiente de trabalho e di-
vulgarão o projeto de lei dos traba-
lhadores para a nova lei do petróleo
no seminário sobre o pré-sal, onde o
coordenador da FUP, João Antonio de
Moraes será um dos debatedores
junto ao assessor da presidência da
Petrobrás, Rosemberg Pinto e do re-
presentante da Confederação Naci-
onal do Ramo Químico (CNQ) e da
CUT-Bahia, Cairo Garcia Corrêa.

CUT e centrais sindicais farão
vigília no Congresso Nacional

A campanha pela redução da jornada de trabalho continua e no próximo dia 02 de fevereiro, a
CUT e outras centrais sindicais farão uma vigília na reabertura do Congresso Nacional para
pressionar e garantir prioridade na avaliação da proposta de redução da jornada de trabalho

para 40 horas. Segundo o Dieese, acompanhada do aumento do valor das horas extras, a
medida pode gerar mais de 2,2 milhões de novos empregos.

Pré-sal será um dos temas do FSM
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