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Construindo a FNP - Federação  Nacional dos Petroleiros

VAMOS CONSTRUIR AVAMOS CONSTRUIR A LEIA NO VERSO

SEGUNDA,  DIA 14, ASSEMBLÉIA ELEITORAL!

Vamos  a nova proposta e confirmar a 
, 

conforme aprovado nas assembleias dos 17 sindicatos!

REJEITAR
GREVE NACIONAL UNIFICADA a partir do dia 16

A NOVA PROPOSTA da Petrobrás tem o claro objetivo de 

abafar a insatisfação da categoria e evitar o prejuízo e 

desgaste público de uma greve nacional, já aprovada 

nas 17 bases petroleiras do país.

A CATEGORIA NÃO quer o acréscimo de irrisórios 1,7% 

na RMNR nem abonos discriminatórios. Exigimos 

aumento real no salário base de 10% e avanços 

concretos nas cláusulas sociais.

A PROPOSTA DE alteração da cláusula sobre RMNR no ACT 

da Transpetro para evitar novas ações na Justiça, bem 

como a de estabelecer nível de ação para o Benzeno e o 

regime 4x3, deixa claro que a companhia tenta usar as 

negociações de ACT para atacar ainda mais os direitos 

dos trabalhadores.

As principais reivindicações da categoria continuam 

ignoradas, tentando impor reajustes através de abonos 

e remunerações variáveis. Mesmo sob esta lógica 

perversa, a proposta é irrisória. A empresa oferece os 

mesmos R$ 6 mil do ano passado. 

SE O LUCRO da Petrobrás neste ano é superior ao do ano 

passado, se a produtividade é maior, se os 

investimentos são maiores, onde está o avanço de uma 

proposta que repete valores? Sabemos que esta 

proposta não representa “o esforço máximo” do RH e 

está aquém das expectativas. Não reflete a saúde 

financeira da maior empresa do Brasil e a 8ª do mundo 

em valor de mercado. 

UM ACORDO DIGNO exige uma derrota contundente desta 

proposta. E esta derrota só pode ser construída com a 

manutenção da GREVE POR TEMPO INDETERMINADO 

A PARTIR DO DIA 16. 

Assembleia para aprovação 
do 

e eleição da
REGIMENTO ELEITORAL 

COMISSÃO ELEITORAL

14/novembro, 18h 
na sede do sindicato

R. José de Alvarenga, 533  
Centro de Caxias

Neste momento, Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) e Petrobrás estão 

em negociação no Rio de Janeiro. Na 
parte da manhã, a FNP exigiu da 

empresa uma proposta que contemple 
ativos, aposentados e pensionistas. 

Além disso, cobrou a apresentação de 
propostas para as cláusulas sociais. 

A reunião foi suspensa por volta das 15 
horas e será retomada às 17 horas, 

quando a companhia deve apresentar 
suas respostas aos questionamentos 

feitos pelos dirigentes.

Amanhã, sábado, dia 12, às 9 horas, os 
sindipetros que formam a Federação 

Nacional dos Petroleiros (FNP), 
Sindipetro-RJ e demais sindipetros que 

estão engajados em construir a unidade 
nacional da categoria devem se reunir, 
na sede do Sindipetro-RJ, para discutir 

a nova proposta da empresa e traçar 
novas estratégias de luta.



“DESDE 2003 A FUP SE 
POSICIONA CONTRA OS 
PETROLEIROS em face dos 
interesses pessoais de seus 
dirigentes. 

Apoiou o fechamento do Plano 
Petros BD, a ‘repactuação’ e o 
BPO, levando à perda de 
direitos; apoiou o calote de R$ 
10 bi na Petros e, nos últimos 
ACTs, introduziu a “tabela 

congelada”, que burla a paridade dos 
reajustes anuais entre ativos e aposentados. 

Nossa chance de virar esse quadro é manter 
e recuperar a independência de todos os 
nossos sindicatos."

Siqueira e Brandão, apoiados pela União dos 
Petroleiros (Oposição no Sindipetro Caxias), FNP, 
FENASPE, AMBEP, AEPET, Sindipetro-RJ e outras 
entidades, emplacaram 65% dos votos e elegeram as 
chapas mais votadas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Petros.

O resultado traduziu o descontentamento dos petroleiros 
(ativos, aposentados e pensionistas) com a política de 
Recursos Humanos aplicada pela Petrobrás e o 
tratamento dado ao nosso Fundo de Pensão.

Agora vamos à luta para defender nossos interesses, 
apoiados na atuação de nossos conselheiros e na 
mobilização dos trabalhadores!

A  tem 
atuado cotidianamente na CIPA, nas 
assemble ias ,  nas  assoc iações  de  
Aposentados e em todos os espaços do 
movimento sindical petroleiro.

Em todos estes anos tivemos a firmeza de 
não transigir na defesa dos interesses  dos 
trabalhadores.

Não nos vendemos por cargos gerenciais 
nem colocamos as diretivas governamentais 
à frente da defesa do nível de vida das 
famílias de nossos colegas petroleiros. Não 
fazemos o jogo do RH de jogar aposentados 
contra ativos, novos contra antigos.

Justamente por isso estivemos todo este 
tempo construindo a  no 
Sindipetro Caxias, uma vez que esta gestão, 
que termina no final do ano, se mostrou, em 
mais de uma oportunidade, na contramão 
daquilo que praticamos.

Mas com certeza não é só o nosso grupo que 
está insatisfeito com os desmandos da FUP e 
do Sindipetro Caxias. 

Por isso acreditamos que o caminho é um 
movimento ainda mais amplo para mudar o 
sindicato, a partir da aliança com outros 
grupos organizados da refinaria e de dezenas 
de companheiros independentes que se 
incorporem nesse movimento.

Venha construir a união das oposições!

UNIÃO DOS PETROLEIROS - FNP

OPOSIÇÃO

VAMOS CONSTRUIR AVAMOS CONSTRUIR A

Está na hora de mudarmos a direção do Sindipetro Caxias!
ATENÇÃO PETROLEIROS e PETROLEIRAS!

uniaodospetroleiros
@

gmail.com

Fernando Siqueira e Paulo Brandão são eleitos 
para a Petros com AMPLA MAIORIA DE VOTOS!

F. Siqueira e P. Brandão

Assembleia para aprovação do 
e 

eleição da 
REGIMENTO ELEITORAL 

COMISSÃO ELEITORAL

Segunda, 14/novembro, 18h 
na sede do sindicato 

R. José de Alvarenga, 533 - Centro de Caxias

Convocamos todos os apoiadores da 
Oposição a participarem desta assembleia, 

para que desde já nos organizemos e 
garantamos a democracia e participação dos 

petroleiros nestas eleições.

Até lá!


