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Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2022  
FNP nº 065/2022 
 
À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
C/C: Juliano Mesquita Loureiro 
Gerente Executivo de RH 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes  
Gerente de Relação com Sistema, Governo e Entidades Externas 
 
C/C: Celine Gomes de Lima Blotta 
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Juliano Xisto 
Gerente de Relações Sindicais 

 
Assunto:   Resposta ao ofício RH/RS/NS 0343/2022 
 

Prezados senhores, 

 

A Federação Nacional dos Petroleiros – FNP, nas atribuições que lhe concerne, em resposta 

ao ofício em referência (RH/RS/NS 0343/2022), primeiramente  cabendo constar que a FNP, 

desde que entregou a proposta do ACT oriunda dos trabalhadores, no dia 02/06, vem 

reiteradas vezes se mostrando preocupada com a morosidade negocial, sentando-se a mesa 

e fazendo as propostas necessárias para o avanço das negociações, que, porém não avançou.  

Desta forma, entendemos que reuniões temáticas para a próxima semana colocam a 

categoria em uma posição de fragilidade, tendo em vista o termino da vigência do ACT para 

o dia 31/08 e o uso costumeiro da empresa de constrangimentos para assinatura. 

Portanto é importante reiterar da necessidade da empresa acenar com a prorrogação do 

Acordo Coletivo para haver a tranquilidade necessária para as devidas negociações. 

Outrossim, é necessário que haja um compromisso da Petrobrás e suas empresas 

subsidiárias, que participam da negociação, apresentarem, até o dia 12/08, uma proposta 

digna aos trabalhadores que produziram os 136,3 bilhões de reais que serão distribuídos aos 

seus acionistas em apenas um semestre. 

Por fim, com base no princípio da boa-fé negocial, propomos o calendário de reuniões 

temáticas abaixo. 
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DATA TEMA 

08/08 – Segunda-feira – 10:00 AMS, vantagens e benefícios 

09/08 – Terça-feira – 10:00 Banco de Horas, HETT, Tabela de Turno e 

Teletrabalho 

10/08 – Quarta-feira – 10:00  SMS e relações sindicais 

 

No mais, aguardamos a resposta sobre as reuniões o mais breve possível. 

                                 

Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral– Federação Nacional dos Petroleiros 


