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Construindo a 

VAMOS REJEITAR A PROPOSTA E 
CONSTRUIR A GREVE 

PETROLEIRA 3 DE JANEIRO!

TODOS ÀS ASSEMBLÉIAS!

Derrotar a traição da FUP pela base e 
impor a Greve Nacional petroleira!

A FNP não pode ficar 
refém da FUP!

Leia e 
compartilhe 

o boletim  
da FNP  
>>>>>

A Petrobras fez no dia 12 de 
dezembro nova proposta de 
ACT, mais uma vez afirmando 
que se trata da última. 

Em primeiro lugar, quem defi-
ne se essa é a proposta final mes-
mo são os trabalhadores. Temos 
que dizer em alto e bom som: não 
aceitamos este texto, pois ataca 
fortemente nossos direitos e man-
tém as medidas que aprofundam 
a privatização e a terceirização.

Infelizmente, esse não é o 
único ataque temos que enfren-
tar. O governo Temer aprovou a 
Reforma Trabalhista e pretende 
votar, com descarada compra 
de votos dos parlamentares, a 

Reforma da Previdência. 
Mas se não são poucos os ata-

ques, também não é pequena a 
resistência que os trabalhadores 
estão protagonizando. 

É preciso seguir o exemplo 
dos argentinos e construir uma 
grande luta que paralise e derro-
te os planos de austeridade, orga-
nizando uma Greve Geral no país. 

A categoria petroleira precisa 
se unir a esse processo de luta, 
contra os ataques em geral e a essa 
proposta de ACT da Petrobras. 

Temos que confiar na nossa 
própria força para derrotar a 
empresa e o governo! Se Temer, 
a diretoria da Petrobras e os 

empresários estão unidos para 
tentar nos atacar, vamos mostrar 
também unidade na luta. 

A FNP já se posicionou con-
trária a este acordo e está cha-
mando a greve petroleira para 
dia 3 de janeiro. 

A decisão da FUP de indi-
car a aprovação do acordo 
coletivo, com pequenos ajus-
tes de redação segundo eles 
mesmos, só indicam que in-
felizmente para esta federa-
ção a defesa dos interesses da 
classe trabalhadora em geral 
e dos trabalhadores petrolei-
ros em particular já não é mais 
sua prioridade.

Nós sabemos o quanto é im-
portante a unidade da classe 
trabalhadora para lutar e para 
vencer. Ainda mais em uma ca-
tegoria nacional como os petro-
leiros. Neste sentido, concorda-
mos em fazer todos os esforços 
possíveis para que nossas lutas, 
greves e manifestações sejam o 
mais unitárias possíveis.

No entanto, a FUP escolheu 
seu lado: defende abertamente 
a proposta da direção da Petro-
bras. A revolta que os trabalha-
dores estão expressando com o 
indicativo da FUP é justa. É uma 

mentira vergonhosa dizer que 
a proposta não tem retirada de 
direitos e todos os petroleiros 
veem isso claramente. 

A decisão que tomamos de 
iniciar uma greve dia 3 de Ja-
neiro, deve ser levada às as-
sembleias da FUP, derrotando 
o indicativo deles e impondo 
a greve pela base depois de 
mais essa traição. 

Se a FUP escolheu priorizar 
a campanha eleitoral anteci-
pada à defesa dos direitos da 
categoria, vamos trazê-los na 
marra de volta pra luta.

O início da greve no dia 3 
de janeiro, não pode, sob hi-
pótese alguma estar penden-
te do que a FUP vai fazer.

Portanto, devemos iniciar 
desde já uma ampla campa-
nha nas bases, construindo 
as condições para uma greve 
vitoriosa, tanto nas bases da 
FNP quanto nas da FUP.



NÃO À PROPOSTA DE TEMER / PARENTE
SIM À GREVE PETROLEIRA EM 3/1!

RESUMO DO PACOTE DE MALDADES 
APRESENTADO PELA PETROBRAS

Assembleias de base decidirão o destino de nosso ACT

• Aumento de contribução na AMS

• Benefício Farmácia a partir de R$ 150, 
com coparticipação

• Migração obrigatória do auxílio-almoço para 
cartão sem reflexo no 13o salário e férias 

• Calote na PLR com ardis contábeis, que 
transformam lucros em prejuízos, sem 
reconher nossos direitos pelos resultados

• Alteração da redação do parágrafo 3º, 
da Clásula 1, que permite desconto para 
não repactuados, no caso de equaciona-
mento da Petros

• Terceirização da fiscalização contratos 
(cláusula 100)

• Sem reposição, das perdas inflacionárias 
do período e do calote que operou no ACT 
de 2016 e sem aumento real até 2019;

• Restrição do trabalho dos cipistas ,que 
laboram em regime de turno, não pa-
gando HE nas atividades da comissão 
fora do horário da jornada

• Fim das campanhas de Responsabilida-
de Social na empresa (cláusula 178)

• Equacionamento com majoração abusi-
va das contribuições dos ativos e confis-
co das aposentadorias

• Redução, sem reposição, do Efetivo com-
binado com a venda de Ativos e assédio 

• Privatização e ampliação da terceirização

• Aumento dos preços dos combustíveis e 
gás de cozinha (GLP)

• Leilões de Petróleo e do Pré-Sal 

• Sem indenização à Petrobrás - por parte 
das empreiteiras corruptas e caloteiras, 
bem como dos Governos Corruptos

A FNP - Federação Nacional dos Petroleiros 
- saiu em defesa dos petroleiros e indicou re-
jeição da proposta da empresa e greve inician-
do dia 3 de janeiro, independente de mais uma 
traição da outra federação. 

As primeiras assembleias em SE, PA/AM/
MA/AP, SJC e RJ já estão aprovando esse in-
dicativo. No Litoral Paulista a assembleia é na 
quarta. As deliberações finalizam dia 22. 

Pelos informes que nos chegam e pelas ma-
nifestações nas redes sociais, é grande a revolta 
nas bases da FUP, tanto com a proposta da empre-
sa quanto com o indicativo daquela Federação.

Esperamos que se faça valer a voz da base e 
que estejamos todos juntos nesta luta. Para isso, é 
importante a sua participação nas assembleias!

FUP abandona luta por NENHUM DIREI-
TO A MENOS e desrespeita deliberação an-
terior das assembleias de base

No indicativo que pretende entregar o jogo 
no primeiro tempo, “Se cortar direito, é greve!” 
vira “Apenas duas mudanças, é vitória!”

Além de apresentar as perdas como “mu-
danças” e o reajuste de 2018 pré-fixado como 
“no mínimo”, ignora as demais cláusulas, o 
equacionamento, o reajuste pífio, a segurança 
no emprego, a continuada discriminação aos 
aposentados, o processo de privatização em 
curso, o ataque desumano aos terceirizados... 
e apresenta tudo isso como uma “vitória”! 

Veja o ofício enviado pela FNP questionando 
as pegadinhas da Minuta, incluindo a exigên-
cia da FNP sobre a cláusula 42: goo.gl/2iwz35.


