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ASSEMBLEIAS AVALIAM PROPOSTA DA FUP PARA
TABELAS DE TURNO NA PETROBRÁS
As bases da Federação Única dos Petroleiros
(FUP) no Sistema Petrobrás, cujos trabalhadores
atuam em turno ininterrupto de revezamento,
estão realizando assembleias para referendar a
proposta que a Federação
apresentou ao RH, na rodada de negociação que
tratou do tema. A FUP
propôs a manutenção das
atuais tabelas de turno,
através de um termo aditivo ao Acordo Coletivo.
A Petrobrás, no entanto, rompeu o processo de
negociação e, de forma
unilateral, submeteu aos
trabalhadores quatro tabelas de turno para que
sejam votadas em um plebiscito sem legitimidade.
A gestão da empresa ainda
impôs a condição de que a
tabela mais votada só seja
adotada se houver acordo
com os sindicatos. Caso
contrário, a tabela adotada
será a tabela X ou “3x2 literal”.

Como a Petrobrás pode
exigir acordo com as entidades se promove um
plebiscito à revelia da negociação nacional?
A FUP e seus sindicatos apresentaram propostas e calendário para negociação, mas a empresa
preferiu seguir o caminho
do conflito. A consulta
ilegítima que a Petrobrás
está fazendo pode acarretar risco jurídico aos
trabalhadores, ao ser considerada uma forma de negociação individual.

Minas Gerais
As assembleias realizadas pelo Sindipetro/MG
analisam junto com a categoria mineira a proposta
dos sindicatos. Até o momento foram realizados
debates com três grupos,
sendo que a última rodada
acontece nesta sexta-feira. A parcial aponta que o
apoio a proposta de manutenção das atuais tabelas
de turno conta com ampla
maioria.
Durante as assembleias, estão sendo deba-

tidos todo o histórico de
negociações, os detalhes
jurídicos, os problemas
criados pela gestão da
Petrobrás e as soluções
propostas pelas representações sindicais. Além do
detalhamento de questões
como efetivos, horas extras, trocas e saldo negativo de folgas, entre outros
temas que a FUP e os sindicatos pautaram no processo de negociação que
foi rompido pela gestão
da Petrobrás.
Com informações da FUP.

ACT 2019/2020: CONTINUA NEGOCIAÇÃO DO BANCO DE HORAS

A FUP e a Gestão de
Pessoas da Petrobras instalaram comissão para negociar o sistema de banco
de horas dos trabalhadores. Em reunião no dia 5

de dezembro, os diretores
Anselmo Braga, Fátima
Viana e Fernando Maia
juntamente com a assessoria jurídica e do DIEESE,
solicitaram à empresa a

disponibilização dos dados relativos às horas extras: quantitativos, valores,
natureza e áreas onde se
concentram e realizam as
horas extras. Nos dias 17

e 19 de dezembro a comissão se reunirá novamente.
O trabalho deverá ser concluído em 120 dias.
Com informações da FUP.

PETROS: ENTIDADES COBRAM
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PED
A FUP tornou a cobrar
do presidente da Petros,
Bruno Dias Macedo, a
assinatura do Termo de
Compromisso para implementação da proposta
alternativa de equacionamento dos Planos Petros
do Sistema Petrobrás Repactuados e Não Repactuados (PPSP-R e
PPSP-NR).
A cobrança foi feita
na terça-feira (10/12),
durante reunião na sede
da Petros, com a presença da FNP e da FTTNAA
(federação dos marítimos), além dos conselheiros eleitos. Tanto a
FUP quanto a FNP ressaltaram a importância
do cumprimento do que
foi deliberado pelos par-

ticipantes e assistidos
nas assembleias realizadas, já que a proposta
foi referendada em todos
os sindicatos, com exceção do Sindipetro Litoral
Paulista.
O presidente da Petros, alegou dificuldade
em implementar o acordo, em função da rejeição do Sindipetro-LP,
apesar da FNP afirmar
que assinaria o Termo
de Compromisso, já que
4 dos 5 sindicatos que
representa aprovaram a
proposta.
Bruno Dias informou
que terá reunião nesta
quarta-feira, 11, com a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e

na quinta, 12, participará
da reunião do Conselho
Deliberativo da Petros,
onde discutirá a questão.
No dia 17 de dezembro, o presidente da Petros se posicionará sobre
a assinatura do Termo de
Compromisso em reunião com as entidades
e demais integrantes do
Grupo de Trabalho (GT)
que elaborou a proposta
alternativa de equacionamento.
A proposta alternativa
de equacionamento do
PPSP-R e PPSP-NR foi
construída pelo Grupo
de Trabalho Petros, com
a participação da FUP,
FNP, FTTNAA, FENASPE e representantes da
Fundação e da Petrobrás.

A proposta foi finalizada no dia 22 de outubro,
após inclusão de alterações sugeridas pelo presidente da Petros, Bruno
Dias.
Conquista da FUP na
campanha reivindicatória de 2017, O GT Petros
foi constituído no início
de 2018, com o objetivo
de apontar alternativas
para cobertura dos déficits dos PPSPs, de forma a penalizar menos
os aposentados, pensionistas e participantes da
ativa, que tiveram seus
orçamentos
familiares
profundamente comprometidos pelos descontos
absurdos impostos pela
Petros.
Com informações da FUP.

O Sindicato dos
Petroleiros de Minas Gerais promove
mais um Encontro
com Aposentados, no
dia 18 de dezembro,
quarta-feira.
Essa edição contará com a palestra do conselheiro
eleito da
Petros,
Norton
Almeida.
Ele vai falar sobre o
Plano Alternativo de
Equacionamento do
Plano Petros 1.
Logo depois, haverá uma confraternização com os
aposentados presentes.
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