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Campanha salarial: Petrobrás responde cobrança da 
FUP de ajustes na redação da proposta 

A Gerência de RH da Petrobrás enviou à FUP, no final da tarde desta segunda-feira, 20, 
um documento, onde responde à cobrança da Federação de ajustes na redação da 
proposta que foi conquistada pelos trabalhadores. Em atendimento às reivindicações da 
FUP, a Petrobrás estende o pagamento da gratificação extraordinária para todos os 
trabalhadores admitidos entre os dias 01 e 30 de setembro de 2010. A redação anterior da 
proposta era de pagamento da gratificação para todos os trabalhadores admitidos até 31 
de agosto. 

A Petrobrás também atende à cobrança da FUP de ouvir a Federação na discussão e 
implementação da proposta de excluir do seu processo de licitação as empresas 
contratadas que tenham praticado calotes contra os trabalhadores, estendendo a sanção 
também para os sócios.  A Petrobrás se compromete a criar um grupo de trabalho 
específico, com representantes da Diretoria de Serviços e do RH Corporativo e da FUP e 
sindicatos para que as representações sindicais possam ser consultadas durante a 
elaboração e análise das ações propostas. O grupo terá 90 dias para conclusão do 
trabalho.  
 
Outra reivindicação da FUP atendida é a inclusão do adicional de polidutos na RMNR dos 
trabalhadores da Petrobrás cedidos para a Transpetro, desde que tenham direito a este 
adicional. O pagamento será realizado a partir de outubro, retroativo a setembro de 2009.  

Assembléias seguem aprovando proposta conquistada 

Os trabalhadores do Sistema Petrobrás nas bases da FUP estão aprovando a proposta 
conquistada na grande maioria das bases onde já foram iniciadas as assembléias. É o 
caso de Duque de Caxias, Unificado-SP, Minas Gerais, Amazonas, Ceará e nas 
assembléias de Taquipe e Cofip, na Bahia. No Paraná/Santa Catarina e em 
Pernambuco/Paraíba, as assembléias começam nesta terça-feira, 21. No Espírito Santo, 
as assembléias serão iniciadas na quarta-feira, 22. No Norte Fluminense, a diretoria do 
sindicato ainda divulgará o calendário das assembléias. Acompanhe pelo twitter e pela 
página da FUP na internet as parciais das assembléias em todo o país: www.fup.org.br 
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