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Petrobrás apresenta nova proposta de 
PLR. FUP definirá indicativo em 

Conselho Deliberativo nesta terça 

A FUP realizou nesta segunda-feira, 04, mais uma rodada de negociação com a Petrobrás 
referente à PLR 2012, onde tornou a cobrar um calendário de reuniões específicas para 
fechamento do regramento das PLRs futuras. Em resposta às cobranças feitas pela FUP na 
reunião passada, a empresa apresentou uma nova proposta para pagamento da PLR 2012. A 
Petrobrás concordou com a reivindicação da FUP de quitar de uma só vez a PLR, com 
pagamento previsto para maio, e ainda propôs como opção o trabalhador receber em duas 
parcelas o montante total, a serem pagas em março e em julho. A Petrobrás também apresentou 
um calendário de negociação para o regramento das PLRs futuras. 
 
A FUP avaliará a proposta da empresa junto com os seus sindicatos, na reunião do Conselho 
Deliberativo que será realizada nesta terça-feira, 05, a tarde, no Rio de Janeiro. 
 
Nova proposta apresentada pela Petrobrás, em resposta às cobranças da FUP: 
 

• Pagamento único de piso de R$ 9.876,00, mais um valor fixo de R$ 1.848,00 para os 
trabalhadores posicionados até o nível 457A, o que totaliza R$ 11.724,00, ou 0,96 
remuneração, o que for maior. A proposta da Petrobrás é de que o pagamento seja 
realizado em 06 de maio, condicionado à aprovação da Assembleia Geral dos 
Acionistas, que está prevista para ser realizada em 15 de abril. 

• Pagamento em duas parcelas: a Petrobrás propõe pagar em março a primeira parcela 
de R$ 5.500,00 (piso + fixo) ou 0,45 de uma remuneração. O pagamento será realizado 
sete dias após a assinatura do acordo. O valor proposto para a segunda parcela é de R$ 
6.224,00 (piso + fixo) ou 0,51 de uma remuneração, o que for maior, com pagamento em 
primeiro de julho. 

• PLR futura – a Petrobrás propôs um calendário para fechamento do regramento das 
PLRs futuras, com início previsto até 22 de março e conclusão da negociação em 10 de 
maio. 

 
Acesse na página da FUP a íntegra da nova proposta apresentada pela empresa: 
www.fup.org.br/2012/noticias/manchetes/2220658-petrobras-apresenta-nova-proposta-de-plr 
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