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Petroleiros estão aprovando proposta de 
PCAC conquistada pela categoria 

Os trabalhadores do Sistema Petrobrás estão aprovando a proposta do novo plano de cargos e 

carreiras conquistado pela categoria. No Norte Fluminense, em Minas Gerais e em 

Pernambuco/Paraíba, as assembléias já foram concluídas e aprovaram todos os indicativos da FUP. 

Nas bases do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, 

Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Amazonas, as assembléias prosseguem nesta quinta e sexta-

feira. Em todas estas bases, o resultado parcial é de aprovação da proposta de PCAC e dos demais 

indicativos da FUP. No Sindipetro Duque de Caxias, as assembléias começam nesta quarta-feira.   

Os indicativos da FUP analisados nas assembléias são de aprovação da proposta de PCAC 

conquistada, suspensão da greve de cinco dias e aprovação do compromisso solidário dos 

trabalhadores da Petrobrás com a implantação do mesmo PCAC na TRANSPETRO. 

Negociação com a Transpetro começa semana que vem 

A FUP iniciará na próxima semana as negociações com a Transpetro para implementação do novo 

plano de cargos e carreiras conquistado pela categoria. A subsidiária tem um compromisso 

assumido com a Federação, através do presidente Sérgio Machado, de que o novo PCAC negociado 

com a Petrobrás servirá de referência negociação. O compromisso foi também referendado pela 

Petrobrás na carta de apresentação do novo plano de cargos.   

Adiantamento do PCAC será pago a partir de 20/07 

A Petrobrás divulgou o calendário de implementação do novo plano de cargos e carreiras que está 

sendo votado em assembléias pela categoria. A partir do próximo dia 20, a empresa pagará o abono 

de 30% e os valores retroativos a janeiro de 2007 das diferenças referentes aos novos 

enquadramentos para os trabalhadores cujos sindicatos assinarem o acordo até sexta-feira, 13. As 

bases onde os sindicatos assinarem o acordo até o dia 18 receberão no dia 25 de julho. 

O pagamento será feito pela Petrobrás como adiantamento, pois a empresa terá que corrigir ainda os 

valores do reenquadramento e do abono de 30% para os trabalhadores que receberão a reparação de 

níveis na atual tabela, referente ao período de janeiro de 1995 a dezembro de 2002. Uma comissão 

paritária, com três representantes da FUP e três representantes da Petrobrás, acompanhará a 

implantação do PCAC, principalmente o processo de enquadramento. A estimativa é de que os 

trabalhos sejam realizados em 60 dias, prazo que a Petrobrás espera concluir a implantação do novo 

plano de cargos. 

Remuneração Mínima - A Petrobrás informou que o pagamento terá início na folha de agosto, 

quando os trabalhadores receberão também os valores referentes a julho.  
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