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DNE 078 /2022                                                           Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2022 
 
 
À Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás 
Caio Mário Paes de Andrade - Presidente 
CC: Conselheiros de Administração  
 
Assunto: Processo de transição: Plano Estratégico da Petrobrás - 2023-2027  
Ref.: DNE 074 /2022 e DNE 075/2022 
 

Excelentíssimo Sr. Caio Mário Paes de Andrade 

  

DOS DNE’S 074/2022 E 075/2022 

 

Reiterando os DNE’s 074/2022 e 075/2022, a FUP vem expressar sua preocupação com 

temas estratégicos para o futuro da Companhia e ressaltar a importância de uma transição 

eficiente de gestão. 

Nos documentos anteriores requeremos a suspensão dos seguintes pontos, até que os 

representantes do novo governo se posicionem sobre os mesmos: 

- Processos de privatização;  

- Alterações nos regulamentos dos planos de previdência e no benefício saúde; 

- Processos de transferência em massa de trabalhadores.  

 

DO PLANO ESTRATÉGICO DA PETROBRÁS (PE 2023-2027) 

O Plano Estratégico constitui-se como importante instrumento de gestão da 

Companhia, representando a visão das prioridades de investimentos para os próximos anos. 

Ele é fruto de análise técnica, subordinado aos pressupostos orientados pelo Conselho de 

Administração da Petrobrás, que é escolhido pelos seus acionistas, incluindo o Governo: o seu 

maior acionista.  
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Certo é que estamos numa transição de governo. Logo, é razoável que o Plano 

Estratégico da Companhia 2023-2027 seja realizado, a partir das orientações e prioridades 

estratégicas dos representantes do novo governo. 

 

Ante o exposto, ratificando os DNE’s 074/2022 e 075/2022, a FUP requer que a 

Companhia determine a imediata suspensão dos pontos abaixo, até que os representantes do 

novo governo se posicionem sobre os mesmos: 

 

A - Processos de privatização;  

B - Alterações nos regulamentos dos planos de previdência e no benefício saúde;  

C - Processos de transferência em massa de trabalhadores;  

D - Aprovação do Plano Estratégico da Petrobras - PE 2023-2027.  

 

Cordialmente, 
 
 
 

Deyvid Bacelar - Coordenador Geral 
FUP - Direção Colegiada 
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