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FUP cobra valor integral para a PLR e 
mesmo tratamento dado aos acionistas   

Petrobrás reafirma sua proposta de calendário de negociação e FUP 
propõe antecipação da próxima reunião para segunda-feira, dia 04  

Em resposta à cobrança da FUP, a Petrobrás e demais empresas do Sistema reuniram-se nesta quinta-feira, 28, 
com a Federação e seus sindicatos para dar continuidade às negociações da PLR. A FUP iniciou a reunião, 
cobrando um posicionamento da empresa em relação ao calendário de negociação que havia sido proposto no dia 
14, tanto no que diz respeito à quitação da PLR 2012, quanto ao regramento das PLRs futuras.  
 
A gerência de RH esclareceu que está mantido o calendário e também todos os demais itens da proposta. Seguindo 
o encaminhamento definido pelo seu Conselho Deliberativo no último dia 15, a FUP cobrou uma nova proposta para 
pagamento integral da PLR 2012 e reafirmou a reivindicação da categoria de que a empresa dê aos trabalhadores o 
mesmo tratamento praticado com os acionistas.  
 
A última proposta da Petrobrás, apesar de ter elevado os valores da PLR em comparação ao que havia sido 
apresentado em dezembro, ainda mantém a diferenciação em relação aos percentuais praticados com os 
acionistas. A FUP propôs que Petrobrás antecipe para a próxima segunda-feira, 04, a reunião do dia 07 e que já 
apresente nesse mesmo dia sua proposta para pagamento integral da PLR. A Petrobrás vai avaliar as 
reivindicações e responder nesta sexta-feira, 01, sobre a antecipação da próxima reunião. 
 
Reivindicações apresentadas pela FUP à Petrobrás: 
 

• Tratamento isonômico para o montante total da PLR 2012, nos mesmos moldes do que foi praticado pela 
empresa com os acionistas. 

• Possibilidade de pagamento integral da PLR 2012. 
• Calendário de reuniões para negociação do regramento das PLRs futuras. 
• Detalhamento das tabelas de efetivos. 

  

Assista nesta quinta ao debate entre os candidatos que 
disputam a vaga dos trabalhadores no CA 

A Petrobrás realiza nesta quinta-feira, às 14h30, um debate entre os dois candidatos que disputam a vaga dos trabalhadores 
no Conselho de Administração da empresa. O debate será transmitido ao vivo pela TV Corporativa da Petrobrás, que pode ser 
acessada através do portal da empresa. Participarão do debate José Maria Rangel, diretor da FUP e coordenador do 
Sindipetro-NF, que tem o apoio dos sindicatos do campo da CUT e da CTB, e Silvio Sinedino, que obteve o segundo lugar no 
primeiro turno e disputa a reeleição para o Conselho. 

"Sempre estive aberto ao debate e esta será uma grande oportunidade. Em outra ocasião não pude participar em razão de 
compromissos previamente assumidos. Mas dessa vez a organização teve o cuidado de conciliar as agendas dos candidatos", 
comenta José Maria. 



A eleição para definir a representação dos trabalhadores no CA da Petrobrás prossegue até domingo, 03. Para votar, acesse 
um computador de qualquer unidade da empresa. É necessário entrar com sua chave e senha na rede da empresa.  Acesse a 
página inicial do Portal Petrobrás, através dos navegadores Mozzila ou Internet Explorer e siga as instruções abaixo: 

• Clique no banner “Conselho de Administração Petrobras” no canto superior direito. 
• Na janela do CAEL digite sua chave e senha de acesso à rede . Clique no botão Entrar. 
•  Os candidatos são exibidos em ordem alfabética de nomes. Selecione JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL. 
• Desça a barra de rolagem e clique no botão VOTAR. 
• O sistema irá solicitar a confirmação do seu voto. 
• Para confirmar clique em SIM. 
• Após realizar o voto, o sistema apresentará mensagem de confirmação 
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