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ATA DE REUNIÃO DAS ENTIDADES SOBRE O EQUACIONAMENTO DO PPSP 

DATA – 14.12.2018 

HORÁRIO – 10h00                                       Local: Sindipetro RJ – Av. Passos, 34, Centro - RJ 

Pauta: Organização de mobilização contra a Petros 

Entidades presentes: FNP; SINDIPETRO RJ; FENASPE/APAPE; SINDMAR; GDPAPE; FUP 

Grupos: Cabeças Brancas 

PRESENTES: Vinícius Camargo; Paulo Brandão; Henrique Almeida Silva; Ricardo Nunes; Gilberto Cavalcanti; 

Rogerio Derbly; Marcello Gonçalves; Helio Liborio; Valdir Menezes 

- O diretor Ivan Luiz justificou sua ausência por estar cuidando de negociação de ACTs de empresas privadas. 

- Os Conselheiros (Tedesco, PC, Norton) justificaram a ausência por estarem em reunião da Petros. 

- Foi informado que, tendo sido protocolado na quarta-feira a proposta consensuada pelas entidades do Fórum, a 

Petrobrás se posicionou afirmando que não iria parar o avanço do PP3, inviabilizando que a proposta alternativa ao 

PED fosse apreciada no mesmo compasso que o PP3. Deste modo, na sequência passou-se a avaliar medidas 

administrativas e judiciais necessárias para garantir um andamento paralelo. 

- Ações judiciais e administrativas – Foram avaliadas medidas de curto, médio e longo prazos para tanto. 

- Ajuste de agenda - Consenso entre as entidades em adiar a reunião do dia 17 para o dia 18/12, às 10h, em virtude 

de manifestação marcada para o mesmo dia, pela imediata cobrança pela Petros e pagamento pela Petrobrás das 

dívidas históricas com o PPSP e contra o andamento do PP3. 

- O ato está marcado para segunda, a partir das 15h, na Rua do Ouvidor, 98, sede da Petros, e terá participação das 

entidades do Fórum, que já fazem a convocação dos trabalhadores, bem como irão levar sons e faixas com as 

respectivas reinvindicações. 

- A reunião de terça-feira, dia 18/12, se dará em ambiente mais restrito, para avaliação dos desdobramentos 

jurídicos a partir de informes, tanto sobre encaminhamento da proposta alternativa ao PED no âmbito da Diretoria 

Executiva da Petrobrás (se houver), quanto relativo a reuniões no âmbito do Conselho Deliberativo da Petros; 

- Algumas bandeiras de luta sugeridas na reunião para avaliação das entidades: “Petros 3, não! Diretoria da Petros, 

Fora!”, “Não ao Petros 3”, “Pela imediata cobrança das dívidas pela Petros e o devido pagamento pela Petrobrás”, 

“Petrobrás, pague suas dívidas”, “PP3: Ataque direto aos aposentados e futuro ataque a ativa”, “PED atual 

assassino, PP3 coveiro.” 

 

 

Vinícius Camargo – Diretor da FNP 

Igor Fernandes – Auxiliar Administrativo da FNP 


