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FUP e FNP participam de mediação
no TST: negociação pelo ACT continua
Na última quinta-feira (5), representantes da
FUP e da FNP participaram de mais uma reunião
de mediação unilateral no
Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília,
visando à renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
Nessa reunião, os dirigentes sindicais tiveram o
apoio de suas assessorias
técnicas - Dieese e Ineep - para apresentaram ao
TST informações sobre o
processo de negociação
do ACT junto com a Petrobrás. Na última quar-

ta-feira (4), o TST se reuniu com representantes da
Petrobrás para dar início à
mediação.
Já na próxima terça-feira (10) está marcada
mais uma reunião de conciliação entre as partes sindicatos e Petrobrás.
Mediação
Na última segunda-feira (2), FUP, FNP e Petrobrás aceitaram os termos
do processo de mediação proposto pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST) para a negociação
do ACT da categoria pe-

troleira.
Dessa forma, a Petrobrás se comprometeu a
prorrogar o atual ACT por
mais um mês, enquanto os
sindicatos concordaram
em não realizar qualquer
movimento grevista durante o processo de negociação - que a princípio
está previsto para ocorrer
até 27 de setembro.
O que é a mediação?
O processo de mediação do TST em casos de
negociações de acordos
coletivos de categorias foi
criado em 2016. A medida

consiste na tentativa de se
chegar a um acordo entre
as partes – empregadores e trabalhadores – por
meio da mediação do Tribunal, antes de que o caso
seja levado a dissídio coletivo.
O procedimento de mediação é conduzido pelo
vice-presidente do TST
e pode ser requerido por
qualquer uma das partes
interessadas em casos de
demandas judiciais passíveis de dissídios coletivos, sejam elas de natureza econômica, jurídica ou
de greve.

Correios abandonam mediação do
TST e trabalhadores aprovam greve
Trabalhadores dos Correios aprovaram no início desta semana o início de uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 10 de setembro. A decisão foi tomada após a direção dos Correios suspender unilateralmente as negociações
que estavam acontecendo no Tribunal Superior do Trabalho
(TST) sobre um novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
para a categoria.
Assim como no caso da Petrobrás, a direção dos Correios
provocou a mediação do TST para tentar seguir em negociação com os trabalhadores sem a judicialização do caso.
Porém, agora, os Correios rejeitaram a mediação e o proce-

dimento foi extinto pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. É a primeira vez que uma empresa, de
forma unilateral, encerra o processo de negociação conduzido
pela corte .
De acordo com informações da Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fentect), direção dos Correios se recusa a manter os
mesmos benefícios da categoria garantidos pelo último Acordo Coletivo, que venceu em 1º de agosto de 2019. A empresa
quer retirar tudo que o que está “além” do que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Dirigentes sindicais participam de seminário
em defesa da soberania em Brasília
No dia quatro de setembro, dirigentes de vários sindicatos de petroleiros participaram de um seminário
e do lançamento da Frente
Parlamentar e Popular em
Defesa da Soberania Nacional, em Brasília.
O evento aconteceu na
Câmara dos Deputados e
reuniu também representantes dos bancários, Correios,
eletricitários, além de parlamentares, a ex-presidente
Dilma Rousseff e o ex-senador Roberto Requião.

Sindipetro/MG recebe Norton Almeida em Encontro de Aposentados
Na última segunda-feira (2), o Sindipetro/MG recebeu o dirigente sindical e
conselheiro da Petros, Norton Almeida, para mais um
Encontro com Aposentados.
Nessa edição, houve uma
palestra sobre o Plano Alter-

nativo de Equacionamento
do Plano Petros 1 (PP-1).
O evento tem sido realizado mensalmente na sede
do Sindicato para esclarecer
participantes e assistidos sobre a situação do PP-1 e as
alternativas disponíveis.

Começa votação para eleição na Petros. Saiba como votar!
Começou na última segunda-feira (2) e vai até o
dia 16 de setembro a votação dos representantes nos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Petros.
A FUP e seus sindicatos estão concentrando
esforços para a eleição
das duplas 52 (Conselho
Deliberativo) e 42 (Conselho Fiscal), que integram a
chapa unitária – Unidade
em Defesa da Petros.

A dupla 52 é composta
por Norton Almeida (titular), do Sindipetro NF, e por
André Araújo (suplente), do
Sindipetro Bahia. Norton
acumula experiência de quatro anos no Conselho Deliberativo, onde vem atuando
com suplente, ao lado de
Paulo César Martin.
A dupla 42 é formada por
Cláudio Oliveira (titular), do
Espírito Santo, representante
da Fenaspe/Aepet, e por Ag-

nelson Camillo (suplente), da
FNP e Sindipetro Pará. Claudio possui larga experiência
administrativa acumulada na
Petrobras e atualmente produz estudos e artigos sobre a
Petros.
Como votar:
Pela internet – acesse o
portal da Petros (petros.com.
br) e informe o número da
matrícula e da senha Petros.
Por aplicativo no celular

– baixar o app da Petros
(Google Play ou App Store). Após fazer o download
do aplicativo, basta informar matrícula e senha da
Petros uma única vez.
Por telefone – através de
ligação gratuita para 0800
283 1676, informando matrícula e senha Petros.
*OBS.: a senha para votação já foi enviada a todos
os participantes e assistidos
da Petros.
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