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Assembleias prosseguiram no fim de 
semana e petroleiros seguem aprovando o 

regramento da PLR 

Neste fim de semana, os trabalhadores do Sistema Petrobrás seguiram aprovando a proposta de 
regramento da PLR, cujas conquistas já serão implementadas na quitação da PLR 2013. Na 
última quarta-feira, 19, as assembleias foram iniciadas nas bases de Minas Gerais, Unificado de 
São Paulo, Duque de Caxias, Bahia e Paraná/Santa Catarina. Neste sábado e domingo, foi a vez 
dos trabalhadores de Pernambuco/Paraíba e do Amazonas votarem a favor da proposta, que já 
está sendo aprovada por ampla maioria dos petroleiros. Na Replan e Recap, as assembleias 
também tiveram prosseguimento no final de semana e, continuam no decorrer da semana. Nas 
bases do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará e Norte Fluminense, a consulta aos 
trabalhadores será iniciada nos próximos dias. 
 
Na Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro, em Minas Gerais, o regramento da PLR foi aprovado por 
unanimidade pelos trabalhadores. Na Regap e na termoelétrica Aureliano Chaves, o índice de 
aceitação é de 79,36%. As assembléias prosseguem até segunda-feira, 24. No Paraná e em 
Santa Catarina, as assembleias começaram  nesta sexta, 21 e prosseguem também até 
segunda. Nas seis consultas realizadas na Repar, Six, Terminal de Itajaí e UO-Sul, os 
trabalhadores aprovaram por ampla maioria o acordo conquistado. 
 
Nas bases do Unificado de São Paulo, as assembleias já começaram na Recap, Replan, nos 
Terminais de São Caetano do Sul e de Senador Canedo e na UTE Piratininga, na Fafem e na 
Usina Termelétrica Luiz Carlos Prestes, ambas em Três Lagoas, no MS, onde os índices de 
aprovação estão ultrapassando 80% dos votos. As assembleias prosseguem até o dia 25. O 
mesmo ocorre em Duque de Caxias, onde os trabalhadores estão aprovando por ampla maioria 
o acordo de regramento da PLR. Os resultados parciais são de 189 votos a favor e 05 contrários. 
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