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PETROBRÁS FOGE DA 
MESA DE NEGOCIAÇÃO

Após a empresa 
se ausentar das 
negociações do nosso 
acordo coletivo, a FNP 
e seus sindicatos estão 
realizando incursões 
em todas as bases, 
reafirmando junto aos 
petroleiros que não 
admitirá nenhuma 
retirada de direitos. Sim, 
é possível obter avanços 
no ACT!

Nas últimas 
semanas, depois que 

as assembleias em todo 
o Brasil rejeitaram a 
proposta da empresa, 
o Sindipetro-LP esteve 
em todas as unidades, 
conversando com 
a categoria. Nas 
conversas com os 
petroleiros e petroleiras 
está clara a vontade 
da categoria: se a 
companhia não retornar 
à mesa de negociação 
nós intensificaremos as 
mobilizações! 

DIRETORIA SEGUE PELA BASE PREPARANDO 
A CATEGORIA PARA A LUTA



Sim, nós podemos! Podemos manter 
nosso acordo coletivo, propondo 
avanços, sem prejuízo para a força de 
trabalho ou para a empresa. A FNP e 
seus sindicatos propõe as seguintes 
alterações no ACT 2017. (Veja outras 
propostas no boletim n° 115, já 
distribuído nas unidades e disponível em 
nosso site: www.sindipetrolp.org.br)

Garantia de Prorrogação do ACT
Inclusão de cláusula – Todas 

empresas do Sistema Petrobras 
garantirão prorrogação do acordo 
coletivo de trabalho (ACT) vigente 
enquanto não houver assinatura de um 
novo acordo coletivo.

Demissão com Justa Causa
Texto: Cláusula 80ª
Alteração do Título e Caput - 

Na dispensa com justa causa, a 
companhia garantirá a participação 
dos representantes dos sindicatos nas 
comissões, bem como garantirá ampla 
defesa e o contraditório.

Parágrafo único - A companhia 
assegura a todos seus empregados, 
inclusive empregados aposentáveis e 
aposentados, garantia de emprego com 
proteção ao empregado em face de 
terceirização, automação e alteração na 
estrutura jurídica da empresa.

A FNP e seus sindicatos propõe a 
alteração da cláusula 80ª, que permite 
a demissão sem justa causa, por 

‘demissão com justa causa’. Em nossa 
proposta, os casos de demissão por justa 
causa passarão por uma comissão, com 
a presença do sindicato e o direito a 
ampla defesa do trabalhador. Mantendo 
essa cláusula, a companhia institui de 
uma vez a instabilidade do emprego, 
uma vez que são inúmeros casos de 
advertências e suspenções de cinco a 
10 dias, aplicados pela nova política de 
punibilidade.

Atualmente já estão sendo praticadas 
inúmeras demissões com justa causa, as 
quais o sindicato só toma conhecimento 
após o fato consumado. 

Faltas Acordadas
Texto: Cláusula 95ª
Alteração no Parágrafo 1° - Será 

indispensável a comunicação do 
empregado a chefia imediata. 

Neste caso, a respectiva falta não 
gerará nenhum outro efeito, senão o 
desconto do salário.

Alteração no Parágrafo 2° - A citada 
comunicação deverá ser prévia. Essa 
condição poderá ser relevada sempre 
que impossível anterior contato 
com a chefia imediata. O motivo da 
impossibilidade do contato deverá ser 
submetido à chefia imediata no dia 
subsequente à falta.

Com uma simples troca da palavra 
‘entendimento’ para ‘comunicação 
prévia’, é possível garantir de fato o 
direito e o arbítrio do trabalhador em 
utilizar esse recurso, não se sujeitando 

mais ao desejo e a boa vontade de seus 
superiores.

Vale Alimentação para Unidades 
Operacionais

Texto: Cláusula 28ª
Inclusão do parágrafo 5° - O referido 

Vale Alimentação será estendido para 
todos os empregados independente do 
regime e do local de trabalho e será 
no valor referente de 50% do Auxílio 
Almoço sem prejuízo do fornecimento 
da alimentação fornecida pela unidade: 
Propomos a ampliação do direito ao vale 
alimentação a toda força de trabalho, 
inclusive das áreas industriais onde é 
servido alimentação in natura. A medida 
atenuaria os impactos dos contratos de 
fornecimento de alimentos, que estão 
cada vez mais precarizados, inclusive 
com a política de porcionamento de 
proteína e sobremesa. Sabemos muito 
bem para quem vai o lucro da redução 
do valor contratos de alimentação, nada 
mais justo do que passar esse valor 
aos trabalhadores, agregando uma 
remuneração indireta, que a categoria 
petroleira faz jus.

Assim como em 2015, em que a 
manutenção dos nossos direitos só foi 
possível através de uma greve, em 2017 
a categoria petroleira não fugirá da 
luta. Se, mediante a intransigência da 
atual direção da Petrobrás, a GREVE 
for o único caminho a ser trilhado é 
GREVE que teremos!

NÓS PODEMOS!SIM,

FÁBIO Mello - Diretor do Sindipetro-LP e da FNP

“Seria um erro repetir a mesma estratégia adotada nos últimos anos para este período de profundos 
ataques. Temos como prioridade preservar direitos. Mas não só isso. Queremos melhorias. E os avanços que 

reivindicamos são, sim, possíveis.  Porque a Pauta de Lutas se comunica com a categoria e tem o poder de 
mobilizar, de conquistar mentes e corações! “


