
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plataforma                             Data:                                    Horário:

Pauta:

1) Rejeitar a 3a Contraproposta apresentada pela Petrobrás e subsidiárias;
Favor: __________ Contra: ___________ Abstenção: _____________

2) Intensificar as mobilizações, com realização de paralisações pipoca, operações padrão por segurança
e outras ações que serão realizadas com a participação da base

Favor: __________ Contra: ___________ Abstenção: _____________

3) Referendar a cobrança já feita pela FUP de prorrogação do ACT até o fim das negociações, com
garantia da data-base;

Favor: __________ Contra: ___________ Abstenção: _____________

4) Autorizar a FUP a retomar as negociações, diretamente com o RH ou sob mediação do TST,
priorizando a defesa de 6 pontos que atacam diretamente o ACT, sendo eles:
-Garantia de emprego no sistema Petrobras
-Manutenção do Acordo Regional do NF (Dia de Desembarque, Turno de Manutenção e Auxílio
Deslocamento)
-Limite de 13% para descontos da AMS;
-Preservação dos adicionais de gasodutos e da operação da mestra nacional (Transpetro)
-Manutenção da relação trabalho x folga em 1 x 1,5, no regime de turno de 12h nos prédios administrativos.
-Fim dos ataques à organização sindical.

Favor: __________ Contra: ___________ Abstenção: _____________

5) Aprovação do Manifesto em repúdio à posição autoritária da gestão da Petrobrás
Favor: __________ Contra: ___________ Abstenção: _____________

L i s t a d e P r e s e n ç a
N.º MATRÍCULA NOME ASSINATURA LOTAÇÃO WHATSAPP
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Declaro, sob as cominações legais, que estive presente à Assembléia, cuja Ata de Presentes assino realizada no
local e hora na mesma assinalada. O referido é verdade e dou fé.
Considerando que a presente assembleia é deliberação democrática coletiva, sobre tópicos de negociação
coletiva de trabalho, incluindo greve, que é ato coletivo, os abaixo-assinados se comprometem com a
observância do resultado da deliberação
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