
DESEMPREGOI N F O R M A T I V O
DA FUP | 5. MARÇO. 2016

Privatização acelera
FUP articula novas
frentes de luta

A presidente Dilma abriu o caminho para entregar o Pré-Sal de 
bandeja ao mercado e está fazendo o mesmo com a Petrobrás. Na 
sequência do acordo espúrio com o PSDB para tirar da empresa 
a estratégica função de operadora única do Pré-Sal, seu governo 
acelera a privatização da companhia.

Primeiro foi a Gaspetro, agora são os campos de produção terrestre e 
no rastro, os gasodutos, as fábricas de fertilizantes, a BR, a Transpetro e 
até as refinarias, como vem sendo ventilado no mercado. As atividades 
de perfuração marítima, por exemplo, já foram abandonadas pela 
Petrobrás. As seis sondas da companhia estão desativadas.

Sem perspectivas de novos investimentos, para onde irão os 
petroleiros que estão perdendo seus postos de trabalho? A empresa 
terá condições de realocar todos os trabalhadores impactados 
pelo desmonte?  Teremos mais um famigerado PIDV a caminho? 
Ou milhares de demissões, como já estão ocorrendo com os 
terceirizados?

A FUP e seus sindicatos continuarão 
resistindo à privatização da Petrobrás 
e à entrega do Pré-Sal. No último dia 
02, os petroleiros participaram de ato 
público na Câmara do Deputados Federais 
para organizar novas frentes de luta e a 
construção de uma campanha nacional.

No próximo dia 14, toda a direção 
da FUP estará em Salvador para uma 
Audiência Pública na Assembleia 
Legislativa, em defesa da manutenção 
da Petrobrás na operação dos campos 
terrestres e contra o projeto de 
entrega do Pré-Sal.

Fato Relevante - Venda de Campos Terrestres
Rio de Janeiro, 02 de março de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, informa que sua Diretoria Executiva 

aprovou o início do processo de cessão dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural de um conjunto de campos terrestres, assim como a venda dos ativos relacionados a essas concessões.   

Esta iniciativa, que faz parte do Plano de Desinvestimento da Petrobras, será realizada através de processo competitivo.
Fatos julgados relevantes sobre este tema serão tempestivamente comunicados ao mercado.Re
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Em meio à avalanche de 
ataques que os petroleiros 
se encontram, com a 
Petrobrás sendo esfacelada 
e seus empregos em risco, 
a categoria cometeu o 
grave erro de entregar a 
representação do Conselho 
de Administração a quem 
pensa como os gestores. A 
dupla eleita deixou claro 
que é a favor da redução 
da Petrobrás, dos cortes de 
investimentos, da venda de 
ativos, do enxugamento e 
de várias outras medidas 

O equívoco dos trabalhadores

na eleição do CA
cuja conta será imposta aos 
trabalhadores.  

Mesmo sabendo das 
consequências dessa 
escolha, a categoria resolveu 
pagar pra ver. Um erro que 
poderá custar caro. Nesse 
momento em que o destino 
da Petrobrás está em disputa, 
os trabalhadores ficam ainda 
mais desguarnecidos nas 
novas batalhas que terão 
pela frente.

Era tudo o que o mercado 
e os gestores queriam. 
Mas não irão deter aqueles 
que fazem a luta diária 
em defesa da Petrobrás. 
Nossos sindicatos seguirão 
na linha de frente, 
mobilizando a categoria 
e articulando uma 
frente nacional contra a 
privatização da Petrobrás e 
em defesa do Pré-Sal.

Petroleiros abrem mão 
de vaga no CA para os 
entreguistas

Diretoria da Petrobrás doa campos 
terrestres ao mercado

Dilma e PSDB se 
aliam para privatizar
o Pré-Sal
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