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Reunião do PCAC 
 
 

1) Enquadramento de Júnior para Pleno – mais de 10 anos no 
cargo 

        
No pagamento do mês de fevereiro próximo, 172 trabalhadores com 
mais de 10 anos no cargo já serão enquadrados como pleno, 
conforme conquista da FUP no ACT do novo PCAC. 
 
A FUP cobrou a relação destes trabalhadores e também a agilidade na 
solução definitiva deste item do ACT do PCAC. A Petrobrás informou 
que espera concluir todas as análises ainda pendentes, a tempo de 
efetivar o pagamento na folha de março 2008. 
 
 

2) Cargos extintos / carreiras novas 
 
A Petrobrás informou que foi solicitado as áreas que identifiquem e 
indiquem quais atividades os trabalhadores que se encontram em 
carreiras extintas estão realizando, para posterior enquadramento(com 
todas as conquistas ) no novo PCAC. 
 
A FUP cobrou a relação dos trabalhadores citados na situação acima, 
por sindicato, para que os sindicatos cobrem agilidade junto aos 
órgãos locais para solução do acordado. 
 
As novas carreiras, já estão sendo identificadas pelas  unidades , para 
posterior mudança da titulação e também consolidação do novo 
descritivo dos cargos. 
 
Nova reunião foi agendada para 15-02-08 , quando a FUP cobrou que 
Petrobrás apresente a resposta caso a caso de todos os recursos 
enviados para FUP, bem como um balanço por sindicato de todo 
processo de reparação e/ou enquadramento do novo PCAC. 
Apresentado ainda pela FUP, a data de 31-03 para conclusão dos 
trabalhos da comissão.    
 
 
Reunião sobre as Unidades Termoelétricas 
 
A FUP se reuniu hoje, dia 29.01.08, com a área de Gás e Energia para 
discutir o encaminhamento sobre os trabalhadores das Unidades 
Termoelétricas. O movimento sindical reafirmou o compromisso de 
lutar pela sucessão dos trabalhadores que já eram empregados 
próprios das Termoelétricas e que foram admitidos antes da data da 
aquisição destas empresas pela Petrobras. O objetivo da FUP é 
garantir o emprego destes trabalhadores garantindo a sucessão. As 



UTE´s em questão são: Leonel Brizola (Duque de Caxias), Barbosa 
Lima Sobrinho (Itaguaí), Mario Lago (Macaé), Termo Ceará (CE) e 
Rômulo Almeida (Ba).  Foi marcada nova reunião no 18.02.08. 
 
Pendência do ACT 
 
A-) “Critérios referentes ao Aumento por Mérito  dos empregados 
relacionados na decisão aprovada pela Comissão de Anistia (Lei 
10.790/03) e publicada no Diário Oficial da União - DOU, do dia 
02/01/2007”:  
- A Companhia estará, até o dia 29/02/08, revendo por intermédio das 
unidades locais de RH a situação dos empregados envolvidos para 
posterior remessa às unidades de pagamento para a devida 
regularização.  
 
B-) “Adicional por Tempo de Serviço – ATS dos empregados das 
empresas Interbrás e Petromisa que foram anistiados em razão da Lei 
8878/94, considerando o período efetivamente trabalhado naquelas 
extintas Subsidiárias, computados a partir da assinatura do presente 
Acordo Coletivo de Trabalho, sem nenhum efeito pecuniário 
retroativo”: 
- A Companhia estará, até o dia 29/02/08, procedendo levantamento 
das informações por intermédio das unidades locais de RH junto aos 
empregados envolvidos para posterior  remessa às unidades de 
pagamento para a devida regularização.  
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