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Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022.

À FNP – Secretaria Geral
Adaedson Bezerra Costa
Eduardo Henrique Soares da Costa
Assunto: Construção Responsável da Unidade da Categoria Petroleira
Companheiras (os),
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) segue a concepção de que juntos somos mais
fortes. Enquanto o governo e os patrões tentam fragmentar a classe trabalhadora, através de
ataques as instituições sindicais e da tentativa de imposição de acordos individuais, o movimento
sindical deve fazer o contrário. Assim temos feito. As centrais sindicais têm conseguido ter
posições e realizar atos unitários, porém, nem sempre conseguimos atingir este objetivo entre as
entidades da categoria petroleira. Conseguimos avançar em ações conjuntas no que tange a luta
contra as privatizações e no GT da Petros, mas a experiencia da mesa única em 2019 mostrou que
para se repetir precisa ser aprimorada. Sem um acordo mínimo em como conduzir uma campanha
unitária, a mesa única mais enfraqueceu do que fortaleceu a negociação com a empresa. Expor
nossas divergências em uma mesa de negociação unitária perante a Petrobras ou mesmo o TST
fragilizou a luta dos trabalhadores e se mostrou pior do que realizar mesas distintas. No mesmo
sentido, publicações do que foi dito nas reuniões internas entre FUP e FNP, para definição das
estratégias e preparação para negociação, sem a concordância entre as partes de quais falas dessas
reuniões poderiam ser publicadas enfraqueceu a estratégia e a luta dos trabalhadores e representou
uma quebra de confiança que dificultou a construção de luta. É preciso que haja respeito e acordos
que possibilitem um ambiente onde cada entidade possa expor suas posições e até limitações sem
que isso seja usado publicamente na disputa sindical. Sem isso não se constrói uma estratégia
vitoriosa.
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Baseado nisso, a 10ª Plenafup aprovou que para que seja possível a construção de uma
mesa única de negociação do ACT, antes é necessário ter uma regra de conduta a ser negociada
com a FNP. As principais preocupações por parte da FUP, baseadas na experiência passada, são:
que não sejam divulgadas divergências entre nós durante a campanha e que todos defendam o que
foi acordado nas prévias, tanto em mesa de negociação quanto na comunicação sindical.
Superada a necessidade desse pacto mínimo, é necessário também unificar a pauta, antes
de entregar/divulgar a mesma.
Independente da mesa única no ACT, é possível fazer caravanas e mobilizações conjuntas
nas bases dentro/via dos Comitês de Luta e promover a unidade da categoria petroleira e das
Federações (FUP e FNP) na luta contra a privatização do Sistema Petrobras com ações e
publicações conjuntas. Além de autorizar a negociação da construção de um Encontro de mulheres
unificado FUP e FNP.
Para tal, segue a Proposta de Regra de Conduta a ser seguida durante a Campanha
Unitária 2022:
1 – Antes de qualquer reunião de negociação com a Petrobrás e subsidiárias e/ou qualquer
instituição haverá uma reunião previa, da FUP e FNP, para definição da estratégia de mesa e
organização da participação;
2- Em qualquer reunião de negociação com a Petrobrás e subsidiárias e/ou qualquer instituição
deverá ser respeitado/seguido o acordado na reunião prévia; Qualquer alteração de estratégia deve
ser amparada em decisão conjunta;
3- Qualquer material sobre as posições das duas federações, sobre a campanha unitária, deverá ser
nacional, feito somente com textos e/ou vídeos de comum acordo;
4- Sempre que necessário será realizada reuniões entre a direção da FUP e da FNP para debater a
campanha em si. As divergências deverão ser tratadas nessas reuniões, se necessário amplia-se
para os 18 sindicatos;
5- Durante o período da campanha unitária, as publicações sindicais sobre a campanha em si
devem expressar as posições comuns, sem que haja exposição pública das divergências, que
enfraquecem a luta da classe trabalhadora.
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Qualquer descumprimento dos 5 pontos da regra de conduta, seja por Federação,
Sindicato ou corrente política, será considerado quebra da unidade.
Entendemos que estes pré-requisitos para unificação da mesa são necessários e
plenamente possíveis de serem atingidos.
Posto isso e, em atenção à Carta FNP nº 26/2022 e aos contatos com o secretário geral da
FNP, Adaedson Bezerra Costa, confirmamos o agendamento da reunião para o dia 23/05,
segunda-feira, às 15 horas, na sede da FUP (Avenida Rio Branco, 133, 21º andar – Centro, Rio
de Janeiro/RJ).
Saudações Sindicais,
Deyvid Bacelar
Coordenador Geral da Federação Única dos Petroleiros
Direção Colegiada
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