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Sete sindicatos da FUP já assinaram
Acordo de Regramento da PLR
O acordo de regramento da PLR está sendo amplamente aprovado pelos trabalhadores do Sistema
Petrobrás. Na grande maioria das bases que já concluíram as assembleias, o índice de aprovação do
regramento foi superior a 75%. No Amazonas, 90% dos trabalhadores foram favoráveis ao acordo
conquistado. No Paraná/Santa Catarina, a aprovação foi de 84%; no Espírito Santo, de 81,21%; em
Minas Gerais, de 79%; em Duque de Caxias, de 78%; no Unificado-SP, 74%.
Sete sindicatos da FUP já assinaram o acordo conquistado: Minas Gerais, Paraná/Santa Catarina,
Duque de Caxias, Unificado do Estado de São Paulo, Pernambuco/Paraíba, Amazonas e Espírito
Santo. As assembleias prosseguem na Bahia e no Rio Grande do Sul, onde o regramento da PLR
também está sendo aprovado pelos petroleiros. No Rio Grande do Norte, Ceará e no Norte
Fluminense, as assembleias serão iniciadas na próxima semana.

Novas regras garantirão aumento de 33% na PLR 2013
Durante o processo de negociação do regramento da PLR futura, a FUP exigiu que a nova
metodologia acordada com a Petrobrás já passe a valer para a quitação da PLR 2013. Uma conquista
que garantiu aumento de 36% no valor do piso e de 33% no montante total. As novas regras
pactuadas pela FUP farão com que os trabalhadores se apropriem já este ano de R$ 371 milhões a
mais do lucro da Petrobrás. Veja a comparação abaixo:
PLR 2013 com o
regramento
R$ 1,473 bilhão (6,25%
do lucro)

PLR 2013 sem o
Piso da PLR 2013
regramento
com o regramento
R$ 1,102 bilhão (4,5% R$ 14.879,83 ou 1,12
do lucro)
remuneração normal

Piso da PLR 2013
sem o regramento
R$ 10.937,76 ou 0,82
remuneração normal

A FUP cobrou que a Petrobrás efetue a quitação da PLR 2013 conforme garante a nova legislação,
que reduziu de seis meses para um trimestre o intervalo mínimo entre os pagamentos. A empresa
respondeu que, após os sindicatos assinarem os acordos, os trabalhadores receberão em 02 de maio.
No dia 21 de março, a FUP volta a se reunir com a Petrobrás para discutir as metas da PLR 2014.
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