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Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021  
FNP nº 014/2021 
 
 
 
 
À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
Att. Sr. Cláudio da Costa 
Gerente Executivo de Gestão de Pessoas 
 
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: Marta Regina Dal Cere Garcia 
Gerente de Relações Sindicais 
 
 
 
 
Prezados senhores, 
 
 
 
 
 
A Federação Nacional dos Petroleiros – FNP e seus sindicatos Sindipetro-RJ, Sindipetro-SJC, 
Sindipetro-PA/AM/MA/AP, Sindipetro-LP e Sindipetro-AL/SE, nas atribuições que lhe 
concerne, vem por meio deste reiterar a necessidade da reunião do GT de Teletrabalho no 
dia 26/02/2021, pelos motivos que seguem: 
 
A empresa já está muito atrasada nesta pauta junto ao Sindicato. O GT foi criado no 
contexto do ACT, constando na carta compromisso de 25/08/2020. Entretanto, a primeira 
reunião somente ocorreu em 12/11/2021 e a segunda, mais de um mês depois. Ambas, 
sem qualquer negociação ou resolutividade. 
 
Em 13/01/2021 (um mês depois), sem qualquer sinalização de data para nova reunião do 
GT por parte da gestão da Petrobrás, que define unilateralmente tais datas, a FNP enviou 
um ofício, registrando todas as reivindicações da entidade relativas ao teletrabalho, assim 
como a insatisfação com os rumos do GT e, solicitando, o agendamento de reunião até 
22/01/2021, para que enfim respondessem aos pleitos levantados no ofício e nas reuniões. 
Ainda assim, a reunião foi agendada apenas para o dia 05/02/2021. 
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Neste dia, fomos surpreendidos com a informação de que a empresa não reconhece o 
caráter negocial do GT, por entender que a a paridade prevista na Carta Compromisso está 
limitada à constituição do GT. Apesar de nossa expressa discordância, pois, por certa nossa 
participação, enquanto representante dos trabalhadores não pode estar limitada à 
transmissores e recebedores de informações/decisões, prosseguimos com a reunião. 
Contudo, como já havia decorrido quase dois meses da última reunião, acarretando um 
acúmulo de demanda, não foi possível esgotar a pauta e em *função do avançar da hora, 
precisamos suspender a reunião, com o compromisso de agendá-la até o final da semana 
seguinte. Contudo, mais uma vez, não foi isso o que aconteceu, tendo sido agendada para 
esta sexta-feira, dia 26/02. E mais, fomos agora surpreendidos com a suspensão também 
desta reunião, segundo o RH, em função dos pronunciamentos de Bolsonaro sobre o 
teletrabalho na Petrobrás. 
 
Contudo, nada mais referente ao teletrabalho foi suspenso, demonstrando mais uma vez, 
como vem ocorrendo desde agosto/2020, a falta de priorização da gestão para as 
negociações sobre o tema. 
 
Assim, considerando que esta reunião deveria ter acontecido até 12/02, a histórica 
morosidade e falta de priorização da gestão da empresa quanto a este tema junto às 
entidades sindicais e o fato desta ser a única atividade sobre o tema a ser suspensa (mais 
uma vez unilateralmente) pela empresa, reiteramos nosso pleito pela manutenção da 
reunião no dia 26/02. 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 

 
 
 

Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 
Secretaria Geral– Federação Nacional dos Petroleiros 


