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Proposta da Petrobrás não contempla. 
Vamos intensificar as mobilizações! 

 
Em reunião com a FUP nesta quarta-feira, 11, a Petrobrás apresentou uma proposta salarial 
aquém das possibilidades da empresa e dos recordes de produção alcançados com o empenho 
dos trabalhadores. A Petrobrás propõe reposição da inflação do período pelo IPCA, ganho real de 
2% sobre a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) e gratificação de 80% sobre uma 
remuneração normal. A empresa não se manifestou sobre a reivindicação da FUP de atualização e 
melhorias na tabela de reembolso do Programa Jovem Universitário e continua sem avançar na 
implantação de um mecanismo de proteção das verbas rescisórias dos trabalhadores terceirizados. 
Quanto às cobranças de mudanças na gestão de segurança, a Petrobrás propõe a realização de 
um fórum nacional, com participação da FUP e sindicatos, para discutir a política e as diretrizes da 
empresa em relação ao SMS. 
 
Para a Federação, a proposta da Petrobrás está incompleta e não contempla a categoria. A 
Direção Executiva discutirá nos dias 14 e 15 os próximos encaminhamentos da campanha salarial, 
durante o Seminário Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que será realizado em Salvador. A 
FUP orienta os sindicatos a intensificarem as mobilizações que tiveram início na segunda-feira, 09, 
e prosseguem até o dia 13, com uma parada de advertência de duas horas em todas as unidades 
do Sistema Petrobrás. Mais do que nunca, a categoria deve estar mobilizada para pressionar a 
empresa e apontar sua indignação. Vamos, portanto, intensificar a participação nos atos, 
concentrações e atrasos realizados pelos sindicatos.  
 

Seminário discutirá organização nacional dos aposentados  

Neste sábado e domingo, 14 e 15 de agosto, a FUP e seus sindicatos realizarão em Salvador o 
Seminário Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que discutirá o papel e a importância destes 
trabalhadores na organização sindical petroleira. O seminário é uma das deliberações da II Plenária 
Nacional da FUP, que aconteceu no início de junho, em Brasília. São esperados cerca de 100 
participantes, entre delegados, observadores e convidados. Eles discutirão questões que estão na 
ordem do dia dos aposentados e pensionistas, como AMS e Petros, o relacionamento com as 
demais entidades de representação, como associações do setor petróleo e a COBAP 
(Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas), entre outras formas de organização.  

Os painéis terão as seguintes temáticas: “A importância e o papel das Organizações Nacionais dos 
Aposentados e Pensionistas”, “A legislação dos planos de saúde suplementar, seus impactos no 
programa da AMS e a participação dos trabalhadores na sua gestão”, “Experiências do movimento 
sindical petroleiro e outras categorias na implementação de políticas sociais junto a esse 
segmento” e “Políticas públicas para os aposentados e pensionistas”. O seminário será realizado 
no Hotel Sol Barra, em Porto da Barra, Salvador (Av. Sete de Setembro, 3577). Veja abaixo a 
programação: 



Sábado (14/08) 

 
8h30 - Abertura  
João Antônio Moraes (Coordenador da FUP), Maurício França Rubem (Diretor de Seguridade da 
Petros) e Paulo Paim (Senador do PT-RS).  
 
9h - Painel 1  
“A importância e o papel das Organizações Nacionais dos Aposentados e Pensionistas”. 
Palestrantes: Warley Gonçalles (presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e 
Pensionistas – COBAP), João Batista Inocentini (presidente do SINDNAP - Sindicato Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas da Força Sindical) e Epaminondas Luis (presidente do SINTAP – 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – CUT). 
 
11h - Painel 2  
“A legislação dos Planos de Saúde Suplementar, seus impactos no Programa da AMS e a 
participação dos trabalhadores na sua gestão”. 
Palestrantes: Dr. Flavio Jose Fonseca de Oliveira (Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS), Adailton da Silva Batista (Gerente do RH-AMS) e Ana Paula Pinheiro (Rodarte Nogueira - 
assessoria atuarial da FUP). 
 
13h - Almoço   
 
15h - Painel 3  
“As experiências do movimento sindical petroleiro e outras categorias na implementação de 
políticas sociais junto a esse segmento”. 
Palestrantes: Claudio Alberto Souza (diretor do Sindipetro-NF), Silíude Andrade Esteves (diretora 
do Sindipetro-RN), Antonio Gomes Josef (diretor do Sindipetro-MG), e Bartolomeu Nascimento 
Pimentel (diretor do Sindipetro Unificado de São Paulo). 
 
17h30 - Encerramento  
 
Domingo (15/08) 

 
9h - Apresentação de teses e propostas  
 
11h - Debate das Teses e propostas  
 
13h - Almoço  
 
15h -  Definição das propostas, encaminhamentos e aprovação do relatório final 
 
17h30 - Encerramento  
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