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Repactuação do Plano Petros

Acordo judicial será concluído na quarta-feira, 12
O acordo judicial que consolidará a implementação da repactuação do Plano Petros será
assinado na quarta-feira, 12. Esta data já estava prevista para assinatura do acordo judicial
pelas subsidiárias do Sistema Petrobrás que são patrocinadoras do Plano Petros (BR
Distribuidora, Petroquisa e Refap) e pela Fundação Petros. A Petrobrás, que assinaria o
acordo nesta segunda-feira, 10, junto com a FUP e os representantes dos sindicatos,
assinará o acordo na quarta, 12, junto com as subsidiárias e a Petros.
O presidente da Petros, Wagner Pinheiro, deverá anunciar a data de pagamento dos novos
benefícios para quem repactuou na própria quarta-feira, logo após a assinatura do acordo
judicial. A FUP e os sindicatos continuam cobrando que o pagamento seja feito ainda este
mês, mesmo que seja através de uma folha extra.
O acordo judicial será celebrado nos autos da Ação Civil Pública da FUP e dará quitação a
alguns dos itens que foram objeto da repactuação do Plano Petros, como revisão do
Convênio Pré-70, introdução do FC e do FAT, quitação da geração futura, correção dos
cálculos da pensão e custeio paritário da patrocinadora com os assistidos. O acordo judicial
também estabelecerá os valores e a forma de pagamento das dívidas que a Petrobrás quitará
com o Plano Petros, através dos aportes de mais de R$ 6 bilhões que serão feitos para o
plano.

PCAC da Transpetro: Indicativo da FUP sairá nesta
quarta-feira, 12
Como vários sindicatos filiados à FUP estão discutindo a proposta do PCAC da Transpetro
em setoriais com os trabalhadores da subsidiária, a direção da FUP adiou para quarta-feira,
12, a reunião que discutirá os próximos encaminhamentos. Nesta terça-feira, 11, a direção
da FUP participará do seminário de planejamento da campanha reivindicatória, cuja
primeira rodada de negociação com a Petrobrás e subsidiárias começa nesta quarta-feira,
12.
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